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প্রশ্ন: 

জিহাদের মুখাতাব িারা? জিহাদের হুিুম দ্বারা শরীয়ত িাদি সদবাধন 
িদরদছ এবং তা িার িনয প্রদযািয? জিহাদের মুখাতাব জি শুধুই 
শাসিদেজি বা আহলুল হাল ওয়াল আিে? না, প্রদতযি মুসজলম? 
আমরা িানতাম, জিহাদের জবধান সবার িনয প্রদযািয। জিন্তু ইোজনং 
জিছ ুিথা শুদন জবষয়জি জনদয় জবভ্রাজন্তদত পদেজছ। কিউ কিউ বলদছন, 
জিহাদের মুখাতাব শুধ ুশাসিদেজি এবং জিহাদের োজয়ত্বও শুধু তাদের। 
সাধারি মানুষ জিহাদের মুখাতাব নয়। আশা িজর জবষয়জি েজলদলর 
আদলাদি জবস্তাজরত বজুিদয় জেদল অদনি উপিতত হতাম।    
 

জবনীত 
আব্দুর রহমান 

চাাঁেপুর 
 
 

উত্তর:  

 .احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

প্রথম িথা 
ইসলাম ও মুসজলমদের শত্রুরা ইসলাদমর প্রাক্কাল কথদিই ইসলাম ও 
মুসজলমদের জবরুদে নানান ষেযন্ত্র িদর আসদছ। জিন্তু অতযন্ত েুুঃখিনি 
জবষয় হদে, যখন কথদি মুসজলমরা পজিমাদের জচন্তা, েশথন, সভযতা, 
সংস্কতজত ও ক্ষমতার প্রতাদপ প্রভাজবত হদত শুরু িদরদছ, তখন কথদি 
অদনি মুসজলমও কিদন না কিদন জিংবা শত্রুর কপ্রাপাগাণ্ডা ও 
অপপ্রচাদরর জশিার হদয় ইসলাদমর জবজভন্ন জবষদয় নানান রিম 
অপপ্রচার চাজলদয় যাদে। এমনজি এি কোজির আদলমও এই 
ধ্বংসাত্মি বযাজধদত আক্রান্ত হদয় পেদছন। জবদশষ িদর নাইন 
ইদলদভদনর র্িনার পর কথদি; ইসলাদমর শীষথ চূো জিহাে ও জিতাদলর 
জবধানগুদলা এই অপপ্রচাদরর জশিার হদয়দছ সবদচদয় কবজশ। এিজেদি 
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পৃজথবীর কযখাদনই জিহাে ও জিতাদলর মদতা পজবত্র ইবােত আঞ্জাম 
কেয়ার কচষ্টা িরা হদে, িাদফররা তাদিই সন্ত্রাসবাে, িেীবাে, 
উগ্রবাে, িট্টরপন্থা ইতযাজে আখযা জেদয় সাো কচাদখ ধূলা কেয়ার কচষ্টা 
িদর যাদে, অপরজেদি জিছু মুসজলম তাদের ষেযদন্ত্রর জশিার হদয়; 
তাদের সুদর সুর জমলাদে। কিউ কিউ আরও এি িেম অগ্রসর হদয় 
বলদছন, জেফায়ী জিহাদের িনযও ইমাম ও খলীফা লাগদব, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
লাগদব, পৃজথবীর সিল মুসজলদমর ঐিযবে আজমর লাগদব, শত্রুর 
সমপজরমাি শজক্ত লাগদব ইতযাজে ইতযাজে। এসব িথা শরীয়দতর 
মাসআলা ও ফদতায়া বদলই তারা প্রচার িরদছন। এমনই এিজি জবষয় 
হদে, সিল মুসজলম জিহাদের মুখাতাব নয়। সুতরাং জিহাে িরা 
সিদলর োজয়ত্বও নয়। জিহাদের োজয়ত্ব শাসিদের এবং শাসিরাই 
জিহাদের জবধাদনর মুখাতাব। সুতরাং তারা জিহাে না িরদল সাধারি 
মানুদষর উপর কিাদনা োয় োজয়ত্ব বতথাদব না। িাদরা িাদরা আচরি 
উচ্চারি কথদি মদন হয়, শুধ ু সাধারিই নয়; সমাদির উলামা ও 
জবজশষ্টিনদের উপরও কিাদনা োজয়ত্ব আদরাজপত হদব না। 
কযদহতু জবষয়জি জনদয় যদথষ্ট জবভ্রাজন্ত ও অপপ্রচার আদছ, তাই আমরা 
জবষয়জির উপর এিিু জবস্তাজরত আদলাচনা িরার কচষ্টা িরব 
ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফীজি ইল্লা জবল্লাহ। 

মুখাতাব অথথ 

‘মুখাতাব’ শব্দজি আরবী। অথথ ‘সদবাজধত বযজক্ত’। এখাদন 
উদেশয, শরীয়ত জিহাদের কয জবধান জেদয়দছ এবং জিহাদের কয কখতাব 
ও সদবাধন িদরদছ, তাদত িাদি উদেশয িরা হদয়দছ? িারা এই 
কখতাব ও সদবাধদনর মুখাতাব বা সদবাজধত বযজক্ত? উক্ত কখতাব সিল 
মুসজলদমর িনযই প্রদযািয এবং সিদলই জিহাদে আজেষ্ট? না, শুধ ু
শাসি ও জবজশষ্টিনদের িনয প্রদযািয এবং শুধ ুতারাই জিহাদে আজেষ্ট?  
মূলত এই আদলাচনার মাধযদম আমরা এ িথারই জমমাংসা িরার কচষ্টা 
িরব কয, ইসলাম জিহাদের জবধান প্রিততপদক্ষ িাদেরদি লক্ষয িদর 
জেদয়দছ? শাসি-শাজসত ও সাধারি-জবজশষ্ট সিলদি? না, শুধু শাসি 
কেজি জিংবা জবজশষ্ট ও জনজেথষ্ট বযজক্তবগথদি?  
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জিহাদের জবধান 
আমরা সিদলই িাজন, জিহাে ইসলাদমর ফরি জবধান। িখদনা তা 
ফরদি আইন, িখদনা ফরদি কিফায়া। িাজি ইবদন আজতয়যাহ 
আন্দালুজস রহ. (মৃতুয: ৫৪১ জহ.) বদলন,  

والذي استمر عليه اإلمجاع أن اجلهاد على كل أمة حممد صلى هللا عليه وسلم 
قام به من قام من املسلمني سقط عن الباقني، إال أن ينزل  فرض كفاية، فإذا

تفسري ابن –العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض عني. اهـ. 
 1/289عطية:

“কয জবষয়জির উপর ইিমা চদল আসদছ তা হল, উম্মদত মুহাম্মাজের 
প্রজতজি বযজক্তর উপর জিহাে ফরদি কিফায়া। যজে মুসলমানদের এিাংশ 
তা আোয় িদর, তাহদল অনযদের কথদি এর োয়-ভার সদর যাদব। তদব 
যজে শত্রু কিাদনা ইসলামী ভূখদণ্ড আক্রমি চালায়, তখন তা ফরদি 

আইন হদয় যায়।” -তাফসীদর ইবদন আজতয়যাহ্: ১/২৮৯ 
ইবদন িুোমা রহ. (মৃতুয: ৬২০ জহ.) বদলন, 

ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع: احدها: إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حرم 
من حضر االنصراف وتعني عليه املقام ... الثاين: إذا نزل الكفار ببلد  على

تعني على أهله قتاهلم ودفعهم، الثالث: إذا استنفر االمام قوما لزمهم النفري 
 361، ص:10املغين، ج: -معه. اهـ 

“জতন অবস্থায় জিহাে ফরদি আইন হদয় যায়: 
১. যখন (মুসজলম-িাদফর) েুই বাজহনী পরস্পর সম্মুখ সমদর 
োাঁোয়, তখন উপজস্থত বযজক্তদের উপর েৃঢ়পদে জিহাে িরা ফরদি 
আইন হদয় যায়। এমতাবস্থায় তাদের িনয জিহাে কথদি জফদর যাওয়া 
হারাম।   
২. কিাদনা এলািায় িাদফররা আক্রমি চালাদল তার অজধবাসীদের 
উপর ফরদি আইন, তাদের জবরুদে জিতাল িরা এবং তাদের প্রজতহত 
িরা। 
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৩.ইমাম যজে কিাদনা েলদি জিহাদের িনয আহ্বান িদরন, তাদের উপর 

ফরদি আইন, তাাঁর জনদেথদশ জিহাদে কবর হওয়া।” -আলমুগনী; খণ্ড: 
১০, পৃষ্ঠা:  ৩৬১ 

ফরদি আইন ও ফরদি কিফায়ার অথথ 
এিথাও আমাদের সিদলরই িানা কয, ফরদি আইন অথথ, যা সুজনজেথষ্ট 
বযজক্তর উপর ফরি হয়। সুতরাং জিহাদে সক্ষম কয কিাদনা মুসজলম 
বযজক্ত; চাই কস সাধারি কহাি বা জবজশষ্টিন কহাি, শাসি কহাি বা 
শাজসত কহাি, যজে উপদরাক্ত জতনজি অবস্থার এিজিদত উপনীত হয়, 
তার উপরই জিহাে ফরদি আইন হদয় যাদব, কযমন ওয়াক্ত হদল নামায 
এবং রমিান আসদল করাযা এিিন প্রাপ্তবয়স্ক মুসজলদমর উপর ফরদি 
আইন হদয় যায়। বলা বাহুলয, িাদরা উপর এিজি জবধান ফরদি আইন 
হওয়ার অথথই জতজন জবধানজির মুখাতাব। িারি কিউ যজে এিজি 
জবধাদনর মুখাতাবই না হয়, তাহদল তার উপর তা ফরদি আইন হওয়ার 
প্রশ্ন অবান্তর! 
এিইভাদব জিহাে যখন ফরদি কিফায়া, তখনও সিল মুসজলম 
জিহাদের মুখাতাব। িারি ফরদি কিফায়ার অথথ হদে, যা শাসি 
শাজসত, সাধারি জবজশষ্ট জনজবথদশদষ বযাপিভাদব সিদলর উপর ফরি 
হয়। তদব জিছ ুকলাি দ্বারা যজে িািজি সম্পাজেত হদয় যায়, বাজিরা তা 
কথদি োয়মুক্ত হদয় যায়। জিন্তু িািজি যজে কিউই না িদর, বা পযথাপ্ত 
পজরমাি কলাদি না িরার িারদি অনাোয়ী থাদি, তাহদল সিল 
মুসজলমই োয়বে থাদি এবং গুনাহগার হয়।  
ইবদন িুোমা রহ. (৬২০ জহ.)  বদলন,  

معىن فرض الكفاية، الذي إن مل يقم به من يكفي، أمث الناس كلهم، وإن قام 
به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فاخلطاب يف ابتدائه يتناول اجلميع،  
كفرض األعيان، مث خيتلفان يف أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، 

 196\ 9املغين: –األعيان ال يسقط عن أحد بفعل غريه.  وفرض
“ফরদি জিফায়ার অথথ হদে, প্রদয়ািন পজরমাি কলাি তা আোয় না 
িরদল সিদল গুনাহগার হদব, আর প্রদয়ািন পজরমাি কলাি আোয় 
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িরদল, বাজিরা োজয়ত্বমুক্ত হদয় যাদব। অতএব, শুরুদত ফরদি 
জিফায়ার কখতাব ফরদি আইদনর মদতা সিদলর উপরই বতথায়। তদব 
বযবধান হদলা, জিছ ু সংখযি কলাদির আোদয়র দ্বারা ফরদি জিফায়ার 
োজয়ত্ব আোয় হদয় যায়, পক্ষান্তদর ফরদি আইন এিিদনর আোদয়র 

দ্বারা আদরিিদনর োজয়ত্ব আোয় হয় না।” -আলমুগজন: ৯/১৯৬ 
ইমাম সারাখসী রহ. (৪৮৩ রহ.) বদলন, 

وملا فيه من توهني املشركني  واجلهاد قربة ابعتبار إعالء كلمة هللا وإعزاز الدين
ودفع شرهم عن املسلمني وهلذا مساه رسول هللا عليه السالم سنام الدين  وكان 
أصله فرضا ألن إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية ألن املقصود وهو كسر 
شوكة املشركني ودفع شرهم وفتنتهم حيصل ببعض املسلمني فإذا قام به البعض 

 292/ 2السرخسي  اصول -سقط عن الباقني.
مث الفرض نوعان فرض عني وفرض كفاية ففرض العني على كل أحد إقامته 
حنو أركان الدين. وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقني 
حلصول املقصود. وإن اجتمع الناس على تركه كانوا مشرتكني يف املأمث  

عزاز الدين، فإذا حصل هذا كاجلهاد، فإن املقصود به إعالء كلمة هللا تعاىل وإ
املقصود من بعض املسلمني سقط عن الباقني، وإذا قعد الكل عن اجلهاد حىت 
استوىل الكفار على بعض الثغور اشرتك املسلمون يف املأمث بذلك. وكذا غسل 
امليت والصالة عليه والدفن كل ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 

حىت ضاع ميت بني قوم مع علمهم حباله كانوا  الباقني، وإن امتنعوا من ذلك
مشرتكني يف املأمث فأداء العلم إىل الناس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقني حلصول املقصود، وهو إحياء الشريعة وكون العلم حمفوظا بني الناس 
أبداء البعض، وإن امتنعوا من ذلك حىت اندرس شيء بسبب ذلك كانوا 

 263/ 30املبسوط للسرخسي  –املأمث.  مشرتكني يف
“জিহাে ইবােত হদয়দছ এিনয কয, এর মাধযদম আল্লাহ তায়ালার 
িাজলমা বুলন্দ হয় এবং দ্বীন প্রজতজষ্ঠত হয়; এর মাধযদম মুশজরিদের 
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অপেস্থ িরা হয় এবং মুসজলমরা তাদের অজনষ্ট কথদি রক্ষা পায়। 
এিনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম জিহােদি দ্বীদনর চূো 
বদল আখযাজয়ত িদরদছন। এ জিহাে কমৌজলিভাদব ফরি। কিননা দ্বীন 
প্রজতষ্ঠা (প্রদতযি মুসজলদমর) উপর ফরি। তদব তা ফরদি কিফায়া। 
কিননা জিহাদের উদেশয হদলা িাদফরদের শজক্ত খবথ িরা এবং তাদের 
অজনষ্ট ও কফতনা হদত মুসজলমদের রক্ষা িরা। আর এ উদেশয জিছু 
কলাদির জিহাদের দ্বারাও অজিথত হদয় যায়। ফদল জিছ ু কলাি জিহাে 

িরদল অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত পায়।” -উসূলুস সারাখসী: 
২/২৯২ 
জতজন অনযত্র বদলন, 

“ফরি েুপ্রিার: ফরদি আইন ও ফরদি কিফায়া। ফরদি কিফায়া 
হদলা, যা আোয় িরা প্রদতযদির উপর ফরি। কযমন (নামায-করাযা ও 
অনযানয) আরিাদন দ্বীন। আর ফরদি কিফায়া হদলা, যা জিছু মানুষ 
আোয় িরদল উদেশয অিথন হদয় যাওয়ায় অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত 
পায়, জিন্তু যজে সবাই জমদল তা পজরতযাগ িদর, তাহদল সবাই গুনাহগার 
হয়। কযমন জিহাে। কিননা জিহাদের উদেশয হদলা, আল্লাহ তায়ালার 
িাজলমা বুলন্দ িরা এবং দ্বীন প্রজতষ্ঠা িরা। যজে এ উদেশয জিছ ু
মুসজলদমর দ্বারা অজিথত হদয় যায়, তাহদল অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত 
পায়। জিন্তু যজে সবাই জিহাে তযাগ িরার িারদি িাদফররা কিান সীমান্ত 
েখল িদর কনয়, তাহদল সিল মুসলমান গুনাহগার হদব। কতমজন 
মাইদয়দতর কগাসল, িানাযা ও োফন সবগুদলাই ফরদি কিফায়া। জিছু 
মুসজলম তা পালন িরদল, অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত পাদব। জিন্তু 
যজে কিউই তা না িদর, ফদল কিাদনা অঞ্চদলর কলািদের িানা থািা 
সদেও তাদের মদধয কিাদনা মাইজয়ত িাফন-োফন কথদি বজঞ্চত হয়, 
তাহদল তারা সবাই গুনাহগার হদব। মানুদষর জনিি ইলম কপৌাঁছাদনা 
ফরদি কিফায়া, যজে জিছ ুমানুষ তা আঞ্জাম কেয় তাহদল অনযরা োজয়ত্ব 
হদত মুজক্ত লাভ িরদব। কিননা জিছ ু মানুদষর দ্বারা শরীয়া পুনিথীজবত 
িরা এবং মানুদষর মাদি ইলদমর সংরক্ষদির উদেশয অিথন হদয় যায়। 
জিন্তু যজে সবাই এ কথদি জবরত থাদি, ফদল (দ্বীদনর) কিান জবষয় 
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জবলুপ্ত হদয় যায়, তাহদল সবাই গুনাহগার হদব।” -মাবসূদত সারাখসী: 
৩০/২৬৩ 
উজল্লজখত আদলাচনা কথদি খুব সহদিই অনুদময় কয, জিহাে যখন 
ফরদি কিফায়া, তখনও সিল মুসজলম জিহাদের মুখাতাব। িারি কিউ 
জিহাদের মুখাতাব না হদল, তার উপর জিহাে ফরি হওয়া এবং তা না 
িরার িারদি গুনাহগার হওয়ার সুদযাগ কনই।   

ইিামাদত দ্বীদনর িনয জিহাে 
ইসলাম আল্লাহর নাজযলিতত এিমাত্র দ্বীন। এ দ্বীন আল্লাহ তাআলার 
আদেশ, জনদষধ ও তাাঁর পছন্দনীয় জবজধ জবধাদনর সমজষ্ট। আল্লাহ তাআলা 
তা নাজযল িদরদছন যজমদন বাস্তবায়দনর িনয এবং তা দ্বারা মানব 
িাজতদি পজরচালনার িনয। অনয সিল বাজতল ধমথ ও মতবাদের উপর 
এ দ্বীনদি জবিয়ী িরার িনয।  
আল্লাহ তাআলা বদলন,  

يِن كُل ِِه   ِ لُْهَدى َوِديِن الَْحق ِ لُِيْظِهَرهُ َعََل الد  ُهَو ال َِذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِا
لَْو كَِرهَ الُْمْشِركُوَن. ]الصف:   ]9َو

“জতজনই তাাঁর রাসূলদি জহোয়াত ও সতয দ্বীন জেদয় কপ্ররি িদরদছন, 
অনয সিল দ্বীদনর উপর তা জবিয়ী িরার িনয; যজেও মুশজরিরা তা 

অপছন্দ িদর।” –সুরা সফ : ৯ 
বলা বাহুলয, দ্বীন িাদয়দমর এ োজয়ত্ব দ্বীদনর অনুসারী সিদলর। আেম 
আলাইজহস সালাম কথদি জনদয় সিল নবী রাসূলদি আল্লাহ এ োজয়ত্ব 
জেদয়ই েুজনয়াদত পাজিদয়দছন। পরবতথীদত তাাঁদের স্থলাজভজষক্ত জহদসদব 
উম্মদতর উপর এ োজয়ত্ব অপথি িদরদছন।  
দ্বীন িাদয়দমর মাধযম জহদসদবই আল্লাহ তাআলা জিহাে ফরি িদরদছন। 
অতএব দ্বীন িাদয়ম কযমন শাসি শাজসত সিদলর োজয়ত্ব, জিহােও 
কতমজন তাদের সিদলর োজয়ত্ব। কিারআদন িারীদম এদক্ষদত্র কিাদনা 
জবভািন িরা হয়জন এবং কিাদনা শতথও আদরাপ িরা হয়জন।  
আল্লাহ তাআলা ইরশাে িদরন,           
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.  ]األنفال:  ِ َ يُن كُل ُُه لِِل  ِ َيُكوَن الد  َوقَاِتلُوُهْم َحّت َ ََل َتُكوَن فِْتَنٌة َو
39[ 

“কতামরা তাদের জবরুদে জিতাল িরদত থাি, যতক্ষি না যাবতীয় 

জফতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূিথােরূদপ আল্লাহর হদয় যায়।” –সুরা 
আনফাল : ৩৯   
আরও ইরশাে িদরন, 

ُموَن َما  ِ لَْيْوِم اْْلِخِر َوََل يَُحر  ِ َوََل بِا َ قَاِتلُوا ال َِذيَن ََل يُْؤِمُنوَن بِالِل 
ُ َوَرُسولُُه َوََل يَِديُنوَن ِديَن الَْحق ِ ِمَن ال َِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب  َ َم الِل  َحر َ

 ]29ُهْم َصاِغُروَن. ]التوبة: َحّت َ يُْعُطوا الِْجْزيََة َعْن يٍَد وَ 
“কতামরা জিতাল ির আহদল জিতাদবর কসসব কলাদির জবরুদে, যারা 
আল্লাহ ও কশষ জেবদসর প্রজত ঈমান রাদখ না, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল যা 
হারাম িদরদছন তা হারাম িদর না এবং সতয দ্বীন গ্রহি িদর না; 
যতক্ষি না তারা নত হদয় স্বহদস্ত জিজযয়া প্রোন িদর। 
–সুরা তাওবা : ২৯ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে িদরন,  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا 
 25صحيح البخاري: –ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة. 

“আজম ততক্ষি পযথন্ত কলািদের জবরুদে জিতাল িরদত আজেষ্ট, 
যতক্ষি না তারা এই সাক্ষয প্রোন িদর কয, আল্লাহ ছাো কিাদনা 

মা’বূে কনই, মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর 

রাসূল এবং নামায িাদয়ম িদর ও যািাত আোয় িদর।” -সহীহ 
বুখাজর: ২৫ 
এই জবদবচনায়ও জিহাে কমৌজলিভাদব উম্মাহর প্রজতজি সেদসযর উপর 
ফরি। তদব যজে জিছ ুমানুদষর জিহাে িরার দ্বারা মূল উদেশয অজিথত 
হদয় যায়, তাহদল বাজিরা োয়মুক্ত হদয় যায়। িারি জিহাদের মূল 
উদেশয, িুফদরর োপি চূিথ িদর ইসলামদি জবিয়ী িরা; মারামাজর 
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িািািাজি নয়। এ িারদিই স্বাভাজবি অবস্থায় জিহাে ফরদি জিফায়া। 
পক্ষান্তদর উদেশয অিথন না হদল সিদলই ফরি তযাদগর োদয় 
কগানাহগার হয়। আর যখন সিল মানুদষর অংশ গ্রহি বযতীত উদেশয 
হাজসল না হয়, তখন জিহাে সিদলর উপর ফরদি আইন হদয় যায় এবং 
সিলদিই তখন জিহাদে যুক্ত হদত হয়। উসূলজবে ও ফুিহাদয় কিরাদমর 
অদনদিই জিহাদের এই জেিজি তাদের জনি জনি ভাষায় বযক্ত িদরদছন। 

ইমাম নাসাজফ রহ. (৭১০ জহ.) স্বীয় গ্রন্থ ‘মানারুল উসূল’ এর 

বযাখযাগ্রন্থ ‘িাশফুল আসরার’ এ বদলন,  

مث اجلهاد، الذي شرع إلعالء الدين. وهو فرض عني ىف األصل. ألن إعالء 
الدين فرض على كل مسلم. لكن املقصود ملا كان كسر شوكة املشركني ودفع 

الكفاية. فيسقط صار من فروض  -وهو حيصل ابلبعض–شرهم عن املسلمني 
 395\2كشف األسرار شرح املنار للمصنف: –بقيام البعض عن الباقني. 

“অতুঃপর জিহাে, যা জবজধত হদয়দছ দ্বীন সমুন্নত িরার িনয। এ 
জিহাে কমৌজলিভাদব ফরদি আইন। কিননা দ্বীন প্রজতষ্ঠা প্রদতযি 
মুসজলদমর উপর ফরি। জিন্তু জিহাদের উদেশয কযদহতু িাদফরদের শজক্ত 
খবথ িরা ও তাদের অজনষ্ট হদত মুসজলমদের রক্ষা িরা, আর এ উদেশয 
জিছ ু কলাদির জিহাদের দ্বারাও অজিথত হদয় যায়, তাই জিহাে ফরদি 
কিফায়া হদয়দছ। ফদল জিছ ু কলাি জিহাে িরদল অনযরা োজয়ত্ব হদত 

অবযাহজত পাদব।” -িাশফুল আসরার শরহুল মানার: ২/৩৯৫ 

উসূদল বাযোজবর বযাখযাগ্রন্থ ‘আলিাজফ’কত ইমাম হুসামুজেন 
জসগনাজি রহ. (৭১৪ জহ.) বদলন,  

مث اجلهاد شرع إلعالء الدين فرض يف األصل( هذا يقتضي كونه من فروض )
األعيان؛ ألن إعالء الدين فرض على كل مسلم، ... )لكن الواسطة هاهنا 
 هي املقصودة( يعين أن كفر الكافر هو املقصود ابإلعدام؛ ألن فرضية اجلهاد

لكفر الكافر فإذا حصل هذا املقصود وهو اإلعدام يسقط عمن مل جياهد، 
)فلذلك صار من فروض الكفاية(. أال ترى أن اجلهاد عند النفري العام صار 



 
14 

 

الكايف شرح البزدوي للسغناقي  -من فروض األعيان ابعتبار األصل. 
 1995-1994/ 4هـ(: 714)ت

“অতুঃপর জিহাে, যা জবজধত হদয়দছ দ্বীন সমুন্নত িরা িনয। যা মূলত 
ফরি। এর োবী জছল জিহাে ফরদি আইন হওয়া। িারি দ্বীন সমুন্নত 
িরা প্রদতযি মুসজলদমর উপর ফরি। জিন্তু জিহাদের উদেশয হল 
িাদফদরর িুফরী জনমূথল িরা। এিনযই জিহাে ফরি িরা হদয়দছ। তাই 
যজে জিছ ুকলাদির দ্বারা এ উদেশয অজিথত হদয় যায়, তাহদল যারা জিহাে 
িদরজন, তারাও োজয়ত্বমুক্ত হদয় যায়। এ িারদিই নাফীদর আদমর সময় 
জিহাে তার মূলরূদপ জফদর আদস এবং সবার উপর ফরদি আইন হদয় 

যায়।” -আলিাফী শরহুল বাযোবী: ৪/১৯৯৪-১৯৯৫ 
ইমাম আব্দুল আজযয বুখাজর রহ. (৭৩০ জহ.) উসূদল বাযোজবর 

বযাখযাগ্রন্থ ‘িাশফুল আসরার’এ বদলন,  

اجلهاد" ..... "فرض يف األصل" أي أصله فرض على اجلميع؛ ألن إعالء  مث"
الدين فرض على الكل، "لكن الواسطة هاهنا" وهي كسر شوكة املشركني 
ودفع شرهم "هي املقصودة" ابلرد واإلعدام؛ ألن شرعية اجلهاد إلزالة الكفر 

صل وإعدامه "فصارت" هذه العبادة "من فروض الكفاية"؛ ألن املقصود حي
ببعض املسلمني مبنزلة صالة اجلنازة حىت لو مل حيصل كما يف النفري العام جيب 

كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد -على كل فرد كالصالة والصوم. 
 139-138/ 4هـ(: 730العزيز البخاري )ت

“অতুঃপর জিহাে ... তা মূলত ফরি। অথথাৎ মূল জিহাে সিদলর 
উপরই ফরি। কিননা দ্বীন প্রজতষ্ঠা সিদলর উপর ফরি। জিন্তু কযদহতু 
জিহাদের উদেশয হল িাদফরদের োপি চূিথ িরা ও তাদের অজনষ্ট জনমূথল 
িরা, তাই এই ইবােতজি ফরদি কিফায়া হদয়দছ। িারি এ উদেশয জিছু 
মুসলমাদনর দ্বারাই অজিথত হদয় যায়; কযমন িানাযার নামায। এিনযই 
যজে জিছ ু মুসলমাদনর জিহাদের দ্বারা উদেশযজি অজিথত না হয়, কযমন 
নফীদর আদমর (িাদফরদের আক্রমদির) সময়, তখন প্রদতযি 
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মুসজলদমর উপর নামায-করাযার মদতাই জিহাে ফরদি আইন হদয় 

যায়।” -িাশফুল আসরার: ৪/১৩৮-১৩৯ 
ইমাম সারাখজস রহ. (৪৮৩ জহ.) বদলন,  

موا أن هللا مسيع مث أمروا ابلقتال مطلقا بقوله تعاىل: }وقاتلوا يف سبيل هللا واعل
 . 244البقرة: -عليم{ 

فاستقر األمر على هذا. ومطلق األمر يقتضي اللزوم، إال أن فريضة القتال 
ملقصود إعزاز الدين وقهر املشركني، فإذا حصل املقصود ابلبعض سقط عن 
الباقني، مبنزلة غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه. إذ لو افرتض على كل 

وهذا فرض غري موقت بوقت، مل يتفرغ أحد لشغل آخر من  مسلم بعينه، 
كسب أو تعلم. وبدون سائر األشغال ال يتم أمر اجلهاد أيضا، فلهذا كان 

 189-188شرح السري الكبري، ص: -فرضا على الكفاية. 
“এরপর মুসলমানদেরদি জিহাদের জনুঃশতথ আদেশ কেয়া হল এবং 
বলা হল, ‘কতামরা আল্লাহর পদথ জিতাল িদরা এবং কিদন রাদখা 

আল্লাহ সবজিছু কশাদনন এবং িাদনন।’ –সুরা বািারা: ২৪৪  
এিাই চূোন্ত জনদেথশ জস্থর হল। এ জনুঃশতথ জনদেথদশর োবী জছল, জিহাে 
ফরদি আইন হওয়া। জিন্তু কযদহতু জিহাদের উদেশয হল দ্বীদনর জবিয় 
ও িাদফরদের েমন, সুতরাং জিছ ু কলাদির দ্বারা তা অজিথত হদল 
অবজশষ্টরা োয়মুক্ত হদয় যায়, কযমন মাইদয়দতর কগাসল, িাফন, োফন 
ও িানাযা। িারি জিহাে যজে প্রদতযি মুসজলদমর উপর ফরদি আইন 
হয়, তাহদল কিউই ইলম অিথন, উপািথন ইতযাজের মদতা অনযানয 
িরুজর িাদির সুদযাগ পাদব না। কিননা জিহাে জনজেথষ্ট সমদয় সীজমত 
নয়। অথচ অনযানয িাি বযতীত কখাে জিহাদের আমলজিও পূিথ হওয়া 

সম্ভব নয়। এিারদিই জিহাে ফরদি কিফায়া হদয়দছ।” -শারহুস 
জসয়াজরল িাবীর, পৃ: ১৮৮-১৮৯ 
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জিহাদের হাজিিত ও স্বরূপ 

তততীয়ত জিহাদের হাজিিত ও স্বরূপ হদে, আমর জবলমা’রূফ, নাজহ 
আজনল মুনিার, োওয়াহ ইলাল্লাহ, িুলুম প্রজতহত িরা এবং মুসজলম 
ভূজম ও মুসজলমদের সুরক্ষা। আর এ সবগুদলা জবধাদনর মুখাতাব সিল 
মুসজলম। সুতরাং জিহাদের মুখাতাবও সিল মুসজলম। জনদে জিহাদের 
প্রিতজত ও স্বরূপ সম্পদিথ সংদক্ষদপ জিছু আদলািপাত িরা হল। 

ি. আমর জবল মা’রূফ, নাজহ আজনল মুনিার ও োওয়াহ ইলাল্লাহ  

পৃজথবীর বুদি সবদচদয় বে মারূফ ও সৎ িাি ঈমান। জিহাদের নীজত 
অনুযায়ী প্রথদম কমৌজখিভাদব িাদফরদি ঈমান গ্রহদিরই োওয়াত কেয়া 
হয়। আর সবদচদয় বে মুনিার ও অসৎ িাি হদলা, িুফর। জিহাদে 
প্রথদমই িাদফরদি তার িুফর কথদি জফদর আসার আহ্বান িরা হয়। 
জফদর না আসদল অন্তত মুসজলমদের বশযতা স্বীিার িদর জযজম্ম হদয় 
থািার আহ্বান িানাদনা হয়, যাদত অনযদের মাদি িুফদরর জফতনা 
ছোদত না পাদর। এ োওয়াতও গ্রহি না িরদল তখন জিহাে িরা হয়। 
এ িনযই জিহাদের সংজ্ঞায় বলা হদয়দছ,  

. َوَشرجًعا: الدعاء إىل    َِهاِد... َوُهَو لَُغًة: َمصجَدُر َجاَهَد يف َسِبيِل اَّللِه ِكَتاُب اجلج
 329الدر املختار، ص: -قبله. الدين احلق وقتال من مل ي

 “জিহাে অধযায়: … শরীয়দতর পজরভাষায় জিহাে হদে, সতয ধদমথর 
জেদি আহ্বান িরা এবং কয উক্ত আহ্বাদন সাো জেদব না, তার জবরুদে 

জিতাল িরা।” -আেেুররুল মুখতার, পৃ: ৩২৯ 
ইমাম সারাখজস রহ. (৪৮৩ জহ.) বদলন,  

ملنكر وهو الشرك، وإعانة الضعيف من ألن اجلهاد أمر ابملعروف وهني عن ا
شرح -املسلمني بدفع أذى املشركني عنهم، وإرشاد األخرق وهو املشرك. 

 29السري الكبري، ص: 
“জিহাে হল সৎ িাদির আদেশ ও অসৎ িাি অথথাৎ জশরি হদত 
জনদষধ িরা। েুবথল মুসজলমদেরদি িাদফরদের অজনষ্ট হদত রক্ষার মাধযদম 
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সাহাযয িরা। পথহারা জনদবথাধ মুশজরিদের পথ কেখাদনা।” -শারহুস 
জসয়াজরল িাবীর, পৃ: ২৯ 
জতজন আরও বদলন,  

فأما بيان املعاملة مع املشركني فنقول الواجب دعاؤهم إىل الدين وقتال 
املمتنعني منهم من اإلجابة ألن صفة هذه األمة يف الكتب املنزلة األمر 

ل هللا تعاىل }كنتم خري أمة ابملعروف والنهي عن املنكر وهبا كانوا خري األمم قا
[ اآلية ورأس املعروف اإلميان ابهلل تعاىل 110أخرجت للناس{ ]آل عمران: 

فعلى كل مؤمن أن يكون آمرا به داعيا إليه وأصل املنكر الشرك فهو أعظم ما 
يكون من اجلهل والعناد ملا فيه إنكار احلق من غري أتويل فعلى كل مؤمن أن 

 2/ 10املبسوط للسرخسي: -ه. ينهي عنه مبا يقدر علي
“মুশজরিদের সাদথ আচরদির কক্ষদত্র আমরা বলব, তাদেরদি দ্বীদনর 
প্রজত আহ্বান িরা এবং যারা কসই আহ্বাদন সাো জেদব না, তাদের 
জবরুদে জিতাল িরা ওয়াজিব। কিননা আসমানী জিতাবসমূদহর জববরি 
অনুযায়ী এই উম্মাহর ববজশষ্টয হদলা, আমর জবল মারূফ ও নাজহ আজনল 
মুনিার। এর মাধযদমই তারা কেষ্ঠ উম্মত হদয়দছ। আল্লাহ তায়ালা 
বদলন, ‘কতামরা কেষ্ঠতম উম্মত, যাদেরদি মানুদষর িলযাদি সৃজষ্ট িরা 

হদয়দছ’ [সুরা আদল ইমরান: ১১০]। 
 আর সদবথাচ্চ মারূফ ও কনি িাি হদলা, আল্লাহর প্রজত ঈমান। তাই 
প্রদতযি মুজমদনর িতথবয, ঈমাদনর আদেশ িরা, ঈমাদনর প্রজত আহ্বান 
িরা। আর সদবথাচ্চ অনযায় হদলা জশরি। এিা সবদচদয় বে অজ্ঞতা ও 
হিিাজরতা। কিননা এদত কিান যুজক্তসংগত িারি বযতীতই হিদি 
অস্বীিার িরা হয়। তাই প্রদতযি মুজমদনর িতথবয, সামথথয অনুযায়ী তাদত 

বাধা কেয়া।” -মাবসূদত সারাখসী: ১০/২ 
শাহ ওয়াজলউল্লাহ মুহাজেদস কেহলভী রহ. (১১৭৬ জহ.) বদলন,  

اعلم أن أمت الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه ابجلهاد، وذلك 
مثله كمثل رجل مرض عبيده، فأمر  -ألن تكليف هللا عباده مبا أمر وهنى 

رجال من خاصته أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأوجره 
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كان حقا، لكن الرمحة اقتضت أن يبني هلم فوائد الدواء؛ ليشربوه يف أفواههم ل
  .على رغبة فيه، وأن خيلط معه العسل؛ ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية

مث إن كثريا من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية واألخالق السبعية 
ال ووساوس الشيطان يف حب الرايسات، ويلصق بقلوهبم رسوم آابئهم، ف

يسمعون تلك الفوائد، وال يذعنون ملا أيمر به النيب صلى هللا عليه وسلم، وال 
يتأملون يف حسنة، فليست الرمحة يف حق أولئك أن يقتصر على إثبات احلجة 
عليهم، بل الرمحة يف حقهم أن يقهروا؛ ليدخل اإلميان عليهم على رغم أنفهم 

من له منهم بكناية شديدة ومتنع مبنزلة إجياد الدواء املر، وال قهر إال بقتل 
قوى، أو تفريق منعتهم وسلب أمواهلم حىت يصريوا ال يقدرون على شيء، 
فعند ذلك يدخل أتباعهم وذراريهم يف اإلميان برغبة وطوع، ولذلك كتب 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قيصر كان عليك إمث األريسيني
هنم، وإىل هذا أشار النيب صلى هللا عليه ورمبا كان أسرهم وقهرهم يؤدي إىل إميا

  .وسلم حيث قال: عجب هللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل
وأيضا فالرمحة التامة الكاملة ابلنسبة إىل البشر أن يهديهم هللا إىل االحسان، 
وأن يكبح ظاملهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاهتم وتدبري منزهلم وسياسة 

اسدة اليت يغلب عليها نفوس السبعية، ويكون هلم متنع مدينتهم، فاملدن الف
شديد إمنا هو مبنزلة األكلة يف بدن اإلنسان ال يصح اإلنسان إال بقطعه، 
والذي يتوجه إىل إصالح مزاجه وإقامة طبيعته ال بد له من القطع، والشر 

 القليل إذا كان مفضيا إىل اخلري الكثري واجب فعله،
م من العرب كانوا أبعد خلق هللا عن االحسان ولك عربة بقريش ومن حوهل

وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتالت شديدة، وكان بعضهم أيسر 
بعضا، وما كان أكثرهم متأملني يف احلجة انظرين يف الدليل فجاهدهم النيب 
صلى هللا عليه وسلم وقتل أشدهم بطشا وأحدهم نفسا حىت ظهر أمر هللا، 
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اروا بعد ذلك من أهل اإلحسان، واستقامت أمورهم، فلو مل وانقادوا له، فص
يكن يف الشريعة جهاد أولئك مل حيصل اللطف يف حقهم. )حجة هللا البالغة: 

 )هـ 1426ط. دار اجليل:   2/264
“পজরপূিথ দ্বীন ও পূিথাে শরীয়ত তা-ই, যাদত জিহাদের জবধান রদয়দছ। 
কিননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কয আদেশ-জনদষধ িদরদছন, তার 
েৃষ্টান্ত ঐ বযজক্তর মদতা, যার কগালামগুদলা অসুস্থ হদয় পদেদছ। কস তার 
র্জনষ্ঠ িাউদি কগালামদের ওষুধ খাওয়াদত বলল। এখন যজে কসই বযজক্ত 
ওদেরদি ওষুধ কখদত বাধয িদর এবং (দিারপূবথি) তাদের মুদখ ওষুধ 
কেদল কেয়, তাহদল তা নযায়সেতই হদব। তদব েয়া ও উোরতার োজব 
হদলা, তাদেরদি ওষুদধর উপিাজরতা বুজিদয় কেয়া, কযন তারা সাগ্রদহ 
তা কসবন িদর এবং ওষুদধর সাদথ মধ ু জমজশদয় কেয়া, কযন বুজেবৃজত্তি 
আগ্রদহর পাশাপাজশ স্বভাবগত আগ্রহও সৃজষ্ট হয় এবং এিজি অপরজিদি 
শজক্তশালী িদর। 
জিন্তু কনততদত্বর কমাদহ অদনি মানুদষর উপর জনিতষ্ট প্রবৃজত্ত, পশুত্ব ও 
শয়তাদনর িুমন্ত্রিা প্রবল হয় এবং তাদের অন্তর বাপ-োোর রীজত 
নীজতর প্রজত আসক্ত হদয় পদে। তাই তারা কসই উপিাজরতাগুদলা 
শুনদত চায় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম কয আদেশ কেন, 
তা কমদন কনয় না, িলযািির জবষয় জনদয় জচন্তাভাবনা িদর না। সুতরাং 
তাদের কক্ষদত্র শুধ ু ইসলাদমর সতযতার প্রমাি কপশ িরাই যদথষ্ট নয়। 
বরং তাদের প্রজত িরুিার োজব হদলা, তাদের উপর এমন প্রভাব জবস্তার 
িরা, কযন অজনো সদেও তাদের অন্তদর ঈমান প্রদবশ িদর, অদনিিা 
(দিারপূবথি) জতক্ত ওষুধ পান িরাদনার মদতা। আর তাদের উপর 
প্রভাব জবস্তাদরর পেজত হদলা, তাদের মদধয যারা শজক্তশালী ও প্রভাব-
প্রজতপজত্তর অজধিারী, তাদের হতযা িরা জিংবা তাদের েলদি জবজক্ষপ্ত 
িদর কেয়া এবং ধনসম্পে জছজনদয় কনয়া, কযন (ইসলাদমর জবপদক্ষ) 
তাদের কিামর কসািা িদর োাঁোদনার মদতা কিান শজক্তই অবজশষ্ট না 
থাদি। তখনই তাদের অনুসারী ও সন্তান-সন্তজতরা কস্বোয় ইসলাম 
গ্রহি িরদব। এিনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম িায়সাদরর 
জনিি কপ্রজরত জচজিদত জলদখজছদলন, (যজে তুজম ইসলাম গ্রহি না ির) 
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তাহদল কতামাদি কতামার অনুসারীদের (ইসলাম গ্রহি না িরার) 
গুনাদহর ভারও বহন িরদত হদব। 
আবার িখদনা তাদেরদি বন্দী ও পযুথেস্ত িরা তাদের ঈমাদনর িারি 
হয়। এজেদি ইজেত িদরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বদলন,  

 عجب هللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل
‘আল্লাহ তায়ালা ঐ বযজক্তদের কেদখ খুজশ হন, যাদেরদি জশিদল বন্দী 

িদর িান্নাদতর জেদি জনদয় যাওয়া হয়’। -সহীহ বুখারী: ৩০১০  
তাছাো এিাও মানবিাজতর প্রজত পূিথাে অনুগ্রদহর োবী কয, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরদি (পরস্পদরর প্রজত) অনুগ্রহ িরার 
জেদি পথপ্রেশথন িরদবন, যাদলমদের যুলুম হদত জবরত রাখদবন, এবং 
মানুদষর সুদযাগ-সুজবধা, গাহথস্থয ও শহর-নগর পজরচালনার জবষয়গুদলা 
জবশুে িরদবন। জিন্তু কয শহর-নগরগুদলার ক্ষমতা, প্রতাপ ও শজক্তর 
অজধিারী; পশুস্বভাব মন্দ কলাদিরা েখল িদর কনয়, তারা হদে মানব 
কেদহর িযান্সাদরর নযায়। তা কিদি কফলা বযতীত মানুষ সুু্স্থতা লাভ 
িরদত পাদর না। কয বযজক্ত সুস্থ ও স্বাভাজবি িীবদন জফরদত চায়, তার 
িনয তা কিদি কফলার কিাদনা জবিল্প কনই। সামানয ক্ষজতর জবজনমদয় 
প্রভূত িলযাি অিথন িরা কগদল কতা কসই ক্ষজত কমদন জনদতই হয়। 
এ জবষদয় িুরাইশ ও তাদের পার্শ্থবতথী আরবদের র্িনা আমাদের িনয 
এি অননয েৃষ্টান্ত। তারা এদি অপদরর প্রজত অনুগ্রহ িরা কথদি কযািন 
কযািন েূদর জছল। েুবথলদের উপর িুলুদম জছল সবথাদগ্র। পরস্পর কর্ারতর 
যুদে জলপ্ত হত, এদি অপরদি বন্দী িরত। তাদের অজধিাংশই েজলল-
প্রমাি জনদয় জচন্তাভাবনা িরত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম তাদের সাদথ জিহাে িরদলন এবং তাদের মদধয যারা 
প্রভাব-প্রজতপজত্তর অজধিারী জছল, তাদের হতযা িরদলন। ফদল 
আল্লাহর দ্বীন জবিয়ী হল এবং িুরাইশ ও অনযানয আরবরা রাসূদলর 
অনুগত হদয় এদি অপদরর প্রজত অনুগ্রহশীল হদয় কগল। তাদের অবস্থার 
সংদশাধন হদয় কগল। যজে শরীয়দত তাদের সাদথ যুদের আদেশ না 

থািত, তাহদল তাদের প্রজত েয়া িরা হত না।” -হুজ্জাতুল্লাজহল 
বাদলগাহ: ২/২৬৪ 
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ফুিাহাদয় কিরাদমর উপদরাক্ত বক্তবযগুদলাদত আমরা পজরষ্কার কেখদত 
কপলাম, তাাঁরা সিদলই খুব স্পষ্ট িদর বদলদছন, জিহাদের হাজিিত ও 

স্বরূপ হদে, আমর জবল মা’রূফ ও নাজহ আজনল মুনিার এবং 
োওয়াহ ইলাল্লাহ। 

খ. ইসলাম, মসুজলম ভজূম ও মুসজলমদের প্রজতরক্ষা  

ঈমান-িুফদরর দ্বন্দ্ব জচরন্তন। িাদফররা আল্লাহ তাআলার দ্বীদনর েুশমন। 
কস িারদি এ দ্বীদনর অনুসারী মুসজলমদেরও েুশমন। তারা চায়, কয 
কিাদনাভাদব এ দ্বীন জমজিদয় জেদত। এ দ্বীদনর অনুসারীদেরদি তাদেরই 
মদতা িাদফর বাজনদয় কফলদত। এদক্ষদত্র তারা কচষ্টার জবন্দুমাত্র ত্রুজি 
িদর না। ইরশাে হদে, 

 ]89وَن كََما كََفُروا فََتُكونُوَن َسَواًء { ]النساء: َود ُوا لَْو َتْكُفرُ  }

“তারা মদনপ্রাদি িামনা িদর, কতামরাও যজে িাদফর হদয় কযদত, 
কযমন তারা িাদফর হদয়দছ! যাদত কতামরা ও তারা সমান হদয় যাও!” –
সুরা জনসা: ৮৯  

{ ْ لَْن َتْرََض َعْنَك الَْيُهودُ َوََل الن ََصاَرى َحّت َ َتت َِبَع ِمل َََتُ { ]البقرة: َو
120[ 

“ইহুজে ও নাসারারা কতামার প্রজত জিছুদতই সন্তুষ্ট হদব না, যতক্ষি না 

তুজম তাদের ধদমথর অনুসরি ির।” –সুরা বািারা: ১২০ 

َوََل يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحّت َ َيُرد ُوكُْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْسَتَطاُعوا {  {
 ]217]البقرة: 

“তারা অজবরত কতামাদের সদে জিতাল িরদত থািদব, যতক্ষি না 
তারা কতামাদেরদি কতামাদের দ্বীন কথদি কফরাদত পাদর; যজে সক্ষম 

হয়।” –সুরা বািারা: ২১৭ 
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لَْن { ْ َو  إِن َُهْم إِْن يَْظَهُروا عَلَْيُكْم يَْرُجُموكُْم أَْو يُِعيُدوكُْم ِِف ِمل ََِتِ

  ]20ُتْفلُِحوا إِذًا أَبًَدا{ ]الكهف: 

“যজে তারা কতামাদের সন্ধান কপদয় যায়, তদব তারা কতামাদেরদি 
পাথর কমদর হতযা িরদব অথবা কতামাদেরদি তাদের ধদমথ জফদর কযদত 

বাধয িরদব।” –সুরা িাহাফ: ২০ 
িাদফরদের এ সবথগ্রাসী আগ্রাসন কথদি ইসলাম, মুসজলম ও মুসজলম 

ভূজম সংরজক্ষত রাখার িনয আল্লাহ তাআলা জিহাে ও ই’োদের 
জবধান জেদয়দছন এবং যারা ঈমাদনর োওয়াত গ্রহি িরদব না, তাদের 
জবরুদে জিহাে িরদত বদলদছন।  
ইমাম িাসসাস রহ. (৩৭০ জহ.) বদলন,  

وليس بعد اإلميان ابهلل ورسوله فرض آكد وال أوىل ابإلجياب من اجلهاد، 
وذلك أنه ابجلهاد ميكن إظهار اإلسالم وأداء الفرائض، ويف ترك اجلهاد غلبة 

أحكام القرآن للجصاص ط  -وس الدين، وذهاب اإلسالم. العدو ودر 
 )149/ 3العلمية )

“আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর প্রজত ঈমাদনর পর জিহাদের কচদয় অজধি 
গুরুত্বপূিথ ও উত্তম ফরি আর কনই। িারি, জিহাদের মাধযদমই 
ইসলাদমর জবিয় ও ফরিসমূহ আোয় িরা সম্ভব। পক্ষান্তদর জিহাে 
কছদে জেদল শত্রুরা জবিয়ী হদয় যাদব, দ্বীন জমদি যাদব এবং ইসলাম 

ধ্বংস হদয় যাদব।” -আহিামুল িুরআন: ৩/১৪৯ 
অতএব, জিহাদের হাজিিত োাঁোদে: োওয়াহ ইলাল্লাহ, আমর জবল 

মা’রূফ, নাজহ আজনল মুনিার, িুলুম প্রজতহতিরি এবং মুসজলম ও 
মুসজলম ভূজমর প্রজতরক্ষা। বলার অদপক্ষা রাদখ না,  এ সবগুদলা জবষয়ই 
সামথথয অনুযায়ী সিল মুসজলদমর োজয়ত্ব। ভাদলা িাদির োওয়াত কেয়া, 
মন্দ কেখদল প্রজতহত িরা, মুসজলমদের সুরক্ষা কেয়া ও তাদের উপর 
কথদি িুলুম প্রজতহত িরা সবগুদলা িািই সিল মুসজলদমর উপর 
ফরি। এ েৃজষ্টদিাি কথদি জিহােও মূলত সিল মুসজলদমর উপর ফরি 
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এবং সিদলই জিহাদের জবধাদনর মুখাতাব। এজবষদয় আমরা সংদক্ষদপ 
িদয়িজি উেতজত কপশ িরজছ। 

আমর জবল মা’রূফ ও নাজহ আজনল মুনিাদরর মখুাতাব সিল 

মুসজলম এবং োজয়ত্ব সিদলর 
আল্লাহ তায়ালা বদলন, 

لَْمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  { كُْنُتْم َخْْيَ أُم ٍَة أُْخِرَجْت لِلن َاِس َتأُْمُروَن بِا
ِ{ ]آل عمران: الُْمْنَكِر َوُتْؤمِ   ]110ُنوَن بِالِل َ

“কতামরা কেষ্ঠতম উম্মত, মানুদষর িলযাদি কতামাদের সৃজষ্ট িরা 
হদয়দছ। কতামরা সৎ িাদির আদেশ োও, অসৎ িাদি বাধা োও এবং 

আল্লাহর প্রজত ঈমান রাখ।” –সুরা আদল ইমরান: ১১০ 

بِْن   لُِعَن ال َِذيَن كََفُروا ِمْن بَِِن إِْسَرائِيَل َعََل لَِساِن { دَاُوودَ َوِعيََس ا
لَِك بَِما َعَصْوا َوكَانُوا يَْعَتُدوَن ) َيَم َذ ( كَانُوا ََل يََتَناَهْوَن َعْن  78َمْر

 ]79، 78({ ]المائدة: 79ُمْنَكٍر فََعلُوهُ لَِبْئَس َما كَانُوا يَْفَعلُوَن )

“বজন ইসরাঈদলর মদধয যারা িুফুজর িদরজছল, তাদের প্রজত োউে ও 

ঈসা ইবদন মারইয়াদমর যবানীদত লা’নত িরা হদয়জছল। তা এ িারদি 
কয, তারা অবাধযতা িদরজছল এবং সীমালংর্ন িরত। তারা কযসব অসৎ 
িাি িরত, তাদত এদি অনযদি বাধা জেত না। বস্তুত তাদের এই িমথ 

জছল অজত মন্দ।” –সুরা মাদয়ো: ৭৮-৭৯  

ِني ُوَن َواأْلَْحَباُر عَ { ب َا ْن قَْولِِهُم اْْلِْثَم َوأَكْلِِهُم لَْوََل يَْنَهاُهُم الر َ
ْحَت لَِبْئَس َما كَانُوا يَْصَنُعوَن{ ]المائدة:   ]63الس ُ

“তাদের েরদবশ ও উলামা তাদেরদি গুনাদহর িথা বলদত ও হারাম 
কখদত জনদষধ িরদছ না কিন? বস্তুত তাদের এ িমথ অজত মন্দ!” –সুরা 
মাদয়ো: ৬৩ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে িদরন,  
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من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع 
؛ ط. دار اجليل 186صحيح مسلم، رقم: -فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان. 

 بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت
“কতামাদের কয কিউ কিান মন্দ িাি কেখদব, কস কযন স্বহদস্ত 
(শজক্তবদল) তা প্রজতহত িদর। যজে তাদত সক্ষম না হয়, তাহদল কযন 
তার যবান জেদয় প্রজতহত িদর। যজে তাদতও সক্ষম না হয়, তাহদল 

অন্তর জেদয়। আর এজি হদে েুবথলতম ঈমান।” -সহীহ মুসজলম: ১৮৬  
অনয হাজেদস ইরশাে িদরন,  

-إن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب. 
؛ ط. دار الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط 4338اود، رقم: سنن ايب د

  حَممهد كاِمل قره بللي. قال األرنؤوط رمحه هللا تعاىل: إسناده صحيح. اهـ -
“যখন কলািিন িাদলমদি (িুলুম িরদত) কেদখও তার হাত না 
আিিাদব, তখন অজচদরই আল্লাহ তাআলা বযাপিভাদব তাদের উপর 

আযাব নাজযল িরদবন।” -আবু োউে ৪৩৩৮  
অনয হাজেদস এদসদছ,  

ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصى مث يقدرون على أن يغريوا مث ال يغريوا إال 
؛ ط. دار 4338سنن ايب داود، رقم: -يوشك أن يعمهم هللا منه بعقاب. 

حَممهد كاِمل قره بللي. قال األرنؤوط  -الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط 
 : إسناده صحيح. اهـرمحه هللا تعاىل

“যখন কিান সম্প্রোদয় গুনাদহর িাি হয়, আর সম্প্রোদয়র অনয 
কলাদিরা তা প্রজতহত িরার সামথথয থািা সদেও প্রজতহত না িদর, 
তখন অজতশীঘ্রই আল্লাহ তাআলা বযাপিভাদব তাদের উপর আযাব 

নাজযল িদরন।” -আবু োউে ৪৩৩৮ 

এছাোও আদরা অসংখয আয়াত ও হাজেদস আমর জবল মা’রূফ ও 
নাজহ আজনল মুনিাদরর িথা এদসদছ। এসব আয়াত হাজেদস শাসি 
শাজসদতর মাদি কিাদনা বযবধান িরা হয়জন। বযাপিভাদব প্রদতযি 
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মুজমনদিই তার জনদেথশ কেয়া হদয়দছ। িাদিই সিদলর উপরই তা ফরি। 
সংজিষ্ট নসগুদলার বযাখযায় উলামাদয় কিরামও জবষয়জি সুস্পষ্ট িদর 
বদলদছন। এ প্রসদে িদয়িজি উেতজত তুদল ধরজছ- 
ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ জহ.) বদলন, 

مث إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس 
سقط احلرج عن الباقني وإذا تركه اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر وال 

أو ال يتمكن خوف. مث إنه قد يتعني كما إذا كان يف موضع ال يعلم به اال هو 
من إزالته إال هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه على منكر أو تقصري يف 
املعروف ... قال العلماء وال خيتص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
أبصحاب الوالايت بل ذلك جائز آلحاد املسلمني قال إمام احلرمني والدليل 

در األول والعصر الذي يليه كانوا عليه إمجاع املسلمني فإن غري الوالة يف الص
أيمرون الوالة ابملعروف وينهوهنم عن املنكر مع تقرير املسلمني إايهم وترك 
توبيخهم على التشاغل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من غري والية وهللا 

 2/24شرح صحيح مسلم للنووي: -أعلم. 
“আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার ফরদি কিফায়া। যজে 
জিছ ুকলাি তা পালন িদর, অনযরা োয়মুক্ত হদয় যাদব। আর যজে কিউ 
না িদর তাহদল এমন প্রদতযি বযজক্তই গুনাহগার হদব, কয তা িরদত 
সক্ষম জছল এবং তার কিাদনা ওির বা ভয় জছল না। আবার িখদনা তা 
ফরদি আইনও হদয় যায়। কযমন কিউ যজে এমন স্থাদন থাদি, কযখাদন 
কস বযতীত অনয কিউ অনযায় িাি সংর্জিত হওয়ার জবষয়িা িাদন না 
জিংবা অনয কিউ তাদত বাধা জেদত সক্ষম নয়। এিইভাদব কয বযজক্ত তার 
স্ত্রী-সন্তান বা কগালামদি অনযায় িাি িরদত বা োজয়দত্ব ক্রজি িরদত 
কেদখ। উলামাদয় কিরাম বদলদছন, আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল 
মুনিার শাসিবদগথর সাদথ খাস নয়; বরং কয কিান মুসজলদমর িনযই তা 
জবজধত। ইমামুল হারামাইন বদলন, এর েজলল হল মুসজলমদের ইিমা। 
কিননা ইসলাদমর প্রথম ও জদ্বতীয় যুদগর কলাদিরা শাসি না হদয়ও 
শাসিদেরদি আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার িরদতন, আর 
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অনযরা এদি সমথথন িরদতন। শাসি না হদয়ও আমল জবল মারূফ ও 
নাহী আজনল মুনিার িরার িারদি তাদেরদি কিউ জতরস্কার িরদতন 

না।” -শরহু সজহজহ মুসজলম: ২/২৪ 
শায়খুল ইসলাম ইবদন তাইজময়া রহ. (৭২৮ জহ.) বদলন, 

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض على كل مسلم؛ لكنه من فروض 
الكفاايت؛ فإن قام هبما من يسقط به الفرض من والة األمر أو غريهم؛ وإال 

/ 11جمموع الفتاوى: -هم أن يقوم من ذلك مبا يقدر عليه. وجب على غري 
94 

“আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার প্রদতযি মুসজলদমর উপর 
ফরি। তদব তা ফরদি কিফায়া। যজে শাসিবগথ বা অনয কিউ ফরি 
আোয় হওয়া পজরমাি িদর, তদব কতা ভাল। অনযথায় সামথথয অনুযায়ী 

অনযদের উপর তা ফরি হদব।” -মািমুউল ফাতাওয়া: ১১/৯৪ 
জতজন আদরা বদলন, 

وإذا كان مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أمر وهني؛ فاألمر الذي بعث هللا به 
رسوله هو األمر ابملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر وهذا 
نعت النيب واملؤمنني؛ كما قال تعاىل: }واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء 

ملعروف وينهون عن املنكر{ . وهذا واجب على كل مسلم بعض أيمرون اب
قادر وهو فرض على الكفاية ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به 
غريه والقدرة هو السلطان والوالية فذوو السلطان أقدر من غريهم؛ وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غريهم. فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ فيجب على كل 

جمموع الفتاوى: -حبسب قدرته قال تعاىل: }فاتقوا هللا ما استطعتم{. إنسان 
28 /65 

“কযদহতু সমগ্র দ্বীন ও সিল িততথদত্বর মূল হদলা আমর ও নাহী, কতা 
কযই আমর ও নাহী জেদয় আল্লাহ তায়ালা তাাঁর রাসূলদি কপ্ররি িদরদছন 
তা হদলা, আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার। এিা নবী ও 
মুজমনদের গুি। আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘মুজমন নর-নারী পরস্পদর এদি 
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অদনযর সহদযাগী। তারা সৎ িাদির আদেশ িদর অসৎ িাদি বাধা 

কেয়’। [সুরা তাওবা: ৭১] এিা প্রদতযি সক্ষম মুসজলদমর উপর 
ফরি। তা ফরদি কিফায়া, জিন্তু যখন অনয কিউ না িদর তখন সক্ষম 
বযজক্তর উপর তা ফরদি আইন হদয় যায়। সামথথয হদলা ক্ষমতা ও িততথত্ব। 
ক্ষমতাধর বযজক্তবগথ অনযদের তুলনায় অজধি সক্ষম। এিনয তাদের উপর 
এ োজয়ত্ব অনযদের তুলনায় কবজশ। িারি োজয়দত্বর জভজত্ত হদলা সামথথয। 
তাই সামথথয অনুপাদতই প্রদতযি বযজক্তর উপর তা ওয়াজিব হদব। আল্লাহ 

তায়ালা বদলন, ‘কতামরা যথাসাধয আল্লাহদি ভয় ির’। [সুরা 
তাগাবুন: ১৬]” -মািমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৬৫ 
জতজন অনযত্র বদলন, 

وكذلك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال جيب على كل أحد بعينه بل هو 
على الكفاية كما دل عليه القرآن وملا كان اجلهاد من متام ذلك كان اجلهاد 

كل قادر حبسب قدرته؛ إذ هو أيضا كذلك فإذا مل يقم به من يقوم بواجبه أمث  
واجب على كل إنسان حبسب قدرته؛ كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم 
}من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع 

 126/ 28جمموع الفتاوى: -فبقلبه وذلك أضعف اإلميان{. 
“কতমজনভাদব আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার জনজেথষ্টভাদব 
প্রদতযি বযজক্তর উপর ফরি নয়। বরং তা ফরদি কিফায়া, কযমনিা 
িুরআন হদত প্রমাজিত। জিহাে কযদহতু আমর জবল মারুদফর পূিথােতা, 
তাই জিহােও ফরদি কিফায়া। যজে কিউ এই োজয়ত্ব পালন না িদর, 
তদব প্রদতযদি জনি জনি সামথথয অনুপাদত গুনাহগার হদব। কিননা তা 
প্রদতযি বযজক্তর উপর সামথথয অনুপাদতই ফরি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বদলন, “কতামাদের কয কিউ কিান মন্দ িাি 
কেখদব, কস কযন স্বহদস্ত (শজক্তবদল) তা প্রজতহত িদর। যজে তাদত 
সক্ষম না হয়, তাহদল কযন তার যবান জেদয় প্রজতহত িদর। যজে তাদতও 

সক্ষম না হয়, তাহদল অন্তর জেদয়। আর এজি হদে েুবথলতম ঈমান।” 
-মািমুউল ফাতাওয়া: ২৮/১২৬ 
আরও বদলন,  
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وقد تبني هبذا أن الدعوة إىل هللا جتب على كل مسلم؛ لكنها فرض على 
الكفاية وإمنا جيب على الرجل املعني من ذلك ما يقدر عليه إذا مل يقم به غريه 

جاء به الرسول واجلهاد  وهذا شأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتبليغ ما
 166/ 15جمموع الفتاوى: -يف سبيل هللا وتعليم اإلميان والقرآن. 

“পূদবথাক্ত আদলাচনা হদত স্পষ্ট হল, আল্লাহর জেদি আহ্বান িরা 
প্রদতযি মুসজলদমর উপর ফরি। তদব তা ফরদি কিফায়া। জনজেথষ্ট বযজক্তর 
উপর তার সামথথয অনুযায়ী তা ফরি হয়, যখন অনয কিউ তা না িদর। 
আমর জবল মারূফ, নাহী আজনল মুনিার, রাসূদলর আনীত দ্বীদনর 
তাবলীগ, জিহাে জফ সাজবজলল্লাহ এবং ঈমান ও িুরআন জশক্ষা কেয়ার 

জবধানও এিাই।” -মািমুউল ফাতাওয়া: ১৫/১৬৬ 
ইমাম গাযাজল রহ. (৫০৫ জহ.) বদলন, 

ذا الشرط ومل الشرط الرابع كونه مأذوانً من جهة اإلمام والوايل فقد شرط قوم ه
يثبتوا لآلحاد من الرعية احلسبة وهذا االشرتاط فاسد فإن اآلايت واألخبار اليت 
أوردانها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذ جيب هنيه 
أينما رآه وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من اإلمام حتكم 

 2/315إحياء علوم الدين: -ال أصل له. 
“চতুথথ শতথ হল, ইমাম ও শাসদির পক্ষ হদত অনুমজত। কিউ কিউ 
এই শতথ আদরাপ িদরদছন। তারা কয কিান বযজক্তর িনয আমর জবল 
মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার িরার অনুমজত কেনজন। জিন্তু এজি এিজি 
বাজতল শতথ। আমরা এখাদন কয সিল আয়াত ও হাজেস উদল্লখ িদরজছ, 
তা প্রমাি িদর, কয কিউ অনযায় িাি কেদখ চুপ থািদব কস গুনাহগার 
হদব। বযজক্তর ওয়াজিব োজয়ত্ব হল, কযখাদনই কযভাদবই অনযায় িাি 
কেখদব, তাদতই বাধা জেদব। অতএব ইমাদমর অনুমজতর শতথ হিিাজরতা; 

যার কিান োজলজলি জভজত্ত কনই।” -ইহইয়াউ উলূজমে দ্বীন: ২/৩১৫ 
জতজন আরও বদলন,  
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فليس خاليا يف هذا الزمان عن منكر من  اعلم أن كل قاعد يف بيته أينما كان
حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم ومحلهم على املعروف ......... 
وكذا كل من تيقن أن يف السوق منكرا جيري على الدوام أو يف وقت بعينه 
وهو قادر على تغيريه فال جيوز له أن يسقط ذلك عن نفسه ابلقعود يف البيت 

كان ال يقدر على تغيري اجلميع وهو حمرتز عن مشاهدته   بل يلزمه اخلروج فإن
ويقدر على البعض لزمه اخلروج ألن خروجه إذا كان ألجل تغيري ما يقدر عليه 
فال يضره مشاهدة ما ال يقدر عليه وإمنا مينع احلضور ملشاهدة املنكر من غري 

 )2/342إحياء علوم الدين )-غرض صحيح. 
“বতথমান যমানায় কয কিউ র্দর বদস থািদব, কস অনযাদয় জলপ্ত 
রদয়দছ। কিননা কস মানুষদি সজিি পদথর জেশা কেয়া, ইলম জশক্ষা কেয়া 
ও ভাদলা িাদি উদু্বে িরা হদত জবরত রদয়দছ। ..... কতমজনভাদব কয 
বযজক্ত জনজিতরূদপ িাদন কয, বািাদর কিাদনা অনযায় িাি প্রজতজনয়ত 
বা জনজেথষ্ট কিাদনা সমদয় হদে এবং কস তা প্রজতহত িরদত সক্ষম, 
তাহদল তার িনয র্দর বদস কথদি তা (প্রজতহত িরা) কথদি জবরত 
থািা িাদয়য নয়; বরং তার িনয আবশযি, বািাদর জগদয় তা প্রজতহত 
িরা। যজে পুদরািা প্রজতহত িরার সামথথয না রাদখ; বরং আংজশি 
প্রজতহত িরার সামথথয রাদখ এবং মন্দ কেখা কথদি জবরত থািায় সদচষ্ট 
হয়, তাহদলও তার িনয যাওয়া ওয়াজিব। কিননা এদক্ষদত্র কস কবর 
হদে যতিুিু পাদর ততিুিু অনযাদয় বাধা কেয়ার িনয। তাই কয অনযায় 
কস প্রজতহত িরদত পারদছ না, তা কেখদত হদলও সমসযা কনই। অনযায় 
িাি কেখদত যাওয়া কতা তখন জনজষে, যখন তাদত কিান ভাদলা উদেশয 

থাদি না।” - ইহইয়াউ উলূজমে দ্বীন: ২/৩৪২ 
সহীহ মুসজলদমর বযাখযািার ড. মূসা শাহীন জলদখন, 

وعموم احلديث يف قوله "من رأى منكم منكرا" يشمل العامل واجلاهل، فكل 
من يعلم أنه منكر جيب عليه أن ينكره، وال خيتص األمر ابملعروف والنهي عن 

مر وينهي هو املنكر ابلعلماء وأصحاب الوالايت. كل ما يف األمر أن الذي أي
العامل مبا أيمر به وينهي عنه، وذلك خيتلف ابختالف اآلمر واملأمور به، فإن  
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كان املأمور به من الواجبات الظاهرة كالصالة والصيام، أو كان املنهي عنه 
من احملرمات الواضحة كالزان واخلمر، فكل املسلمني علماء هبا، واجب على 

كان وجوبه على العلماء بصفة   آحادهم كما هو واجب على علمائهم وإن
أشد، إذ فيهم قوة اإلنكار، وهلم تزيد االستجابة، ومنهم تؤخذ أحكام 
الشريعة. وإن كان املأمور به أو املنهي عنه من دقائق األفعال واألقوال، كان 

فتح املنعم شرح صحيح مسلم ملوسى -األمر ابملعروف واجب العلماء. 
  1/186هـ(: 1430شاهني )ت

“কতামাদের মদধয কয অনযায় িাি কেদখ, -হাজেদসর এ বািযজি তার 
বযাপিতার িারদি আদলম ও িাদহল উভয়দিই শাজমল িদর। তাই কয 
বযজক্ত িাদন এিা অনযায়, তার িনযই তাদত বাধা কেয়া ওয়াজিব। আমর 
জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার আদলম ও শাসিদের সাদথ খাস 
নয়। বরং কয বযজক্ত আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার িরদছ, 

তার ‘মামুর জবজহ’ (অথথাৎ কয জবষদয়র আদেশ িরদছ) জিংবা ‘মানহী 

আনহু’ (অথথাৎ যা হদত বারি িরদছ তা) সম্পদিথ জ্ঞাত হওয়াই 

যদথষ্ট। আর এিা ‘আদমর’ (আদেশোতা) ও ‘মামুর জবজহ’ জহদসদব 

এদিি িায়গায় এদিি রিম হয়। যজে ‘মামুর জবজহ’ নামায-করাযার 

মদতা সুস্পষ্ট জবধান হয় জিংবা ‘মানহী আনহু’ মে-জযনার মদতা স্পষ্ট 
হারাম হয়, তদব কতা প্রদতযি মুসজলমই কস সম্পদিথ জ্ঞাত। যজেও 
আদলমদের উপর এ োজয়ত্ব কবজশ বতথায়। কিননা তাদের বাধা কেয়ার 
ক্ষমতা কবজশ, তাদের িথা মানুষ কবজশ মাদন এবং তাদের কথদিই 

শরীয়দতর জবধান গ্রহি িরা হয়। আর যজে ‘মামুর জবজহ’ জিংবা 

‘মানহী আনহু’ সুক্ষ্ম িথা বা িাি হয়, তদব কস কক্ষদত্র আমর জবল 

মারূফ শুধ ুআদলমদের োজয়ত্ব হদব।” -ফাতহুল মুনজয়ম: ১/১৮৬ 

উপদরর আদলাচনা কথদি স্পষ্ট কয, আমর জবল মা’রূফ ও নাজহ 
আজনল মুনিার প্রদতযি মুজমদনর োজয়ত্ব এবং প্রদতযদিই এই জবধাদনর 

মুখাতাব। বলা বাহুলয, জিহােও মুলত আমর জবল মা’রুফ ও নাজহ 
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আজনল মুনিার। সুতরাং জিহােও প্রদতযি মুজমদনর োজয়ত্ব এবং 
প্রদতযদিই জিহাদের জবধাদনর মুখাতাব। 

মুসজলদমর নুসরত ও প্রজতরক্ষার মখুাতাব সিল মসুজলম, োজয়ত্বও 

সিদলর 
মুসজলমদের নুসরত ও প্রজতরক্ষাও প্রদতযি মুজমদনর োজয়ত্ব। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাে িদরন,  

لَِياُء بَْعٍض   71التوبة: –َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْو
“মুজমন নর-নারীরা এদি অপদরর বন্ধু।” –সুরা তাওবা: ৭১ 
আদরা ইরশাে িদরন,  

10الحجرات: –إِن ََما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ   
“মুজমনগি পরস্পর ভাই ভাই।” –সুরা হুিুরাত ১০ 

যখন মুসজলমরা পরস্পর ভাই ও বন্ধু, তখন ভ্রাততত্ব ও বন্ধুদত্বর োজব 
এিাই কয, পরস্পর েয়াপরবশ হদব। এদি অপদরর সুদখ সুখী হদব, 
েুুঃদখ েুুঃখী হদব। প্রদয়ািদন সাহাদযযর হাত বাজেদয় কেদব।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে িদরন,  

وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  مثل املؤمنني ىف توادهم 
، صحيح 5665صحيح البخاري: –تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى. 

 6751مسلم: 
“পরস্পর ভাদলাবাসা, সহানুভূজত ও সহমজমথতায়; মুজমনদের অবস্থা 
এিজি কেদহর মদতা। যার এিজি অে অসুস্থ হদল কগািা কেহ তার িনয 

জবজনদ্র ও জ্বরাক্রান্ত হদয় পদে।” -সহীহ বুখাজর ৫৬৬৫, সহীহ মুসজলম 
৬৭৫১ 
অনয হাজেদস ইরশাে িদরন,  

 6706صحيح مسلم: –املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره. 
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“এি মুসজলম অপর মুসজলদমর ভাই। কস না তার উপর িুলুম িরদত 
পাদর, না তাদি িুলদমর সামদন অসহায় কছদে জেদত পাদর, আর না 

তাদি তুে জ্ঞান িরদত পাদর।” -সহীহ মুসজলম: ৬৭০৬ 
হাদফয ইবদন হািার রহ. (৮৫২ জহ.) বদলন,  

قوله ال يظلمه هو خرب مبعىن االمر فإن ظلم املسلم للمسلم حرام وقوله وال 
يسلمه أي ال يرتكه مع من يؤذيه وال فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه وهذا 

يكون مندواب حبسب  أخص من ترك الظلم وقد يكون ذلك واجبا وقد
اختالف األحوال وزاد الطرباين من طريق أخرى )آخر( عن سامل وال يسلمه يف 

 97\ 5فتح الباري: –مصيبة نزلت به. 
“হােীদসال يظلمه  (এি মুজমন অনয মুজমদনর উপর িুলুম িরদত পাদর 

না) বািযজি সংবােসূচি হদলও উদেশয আদেশ। কিননা, এি 

মুসজলদমর িনয অনয মুসজলদমর উপর িুলুম িরা হারাম।وال يسلمه  
অথথাৎ কস তাদি এমন িাদরা হাদত কছদে রাখদত পাদর না, কয তাদি 
িষ্ট কেদব; জিংবা এমন কিান অবস্থায়ও না, যা তাদি িষ্ট কেদব। বরং 
কস তার সাহাযয িরদব। তার প্রজতরক্ষা িরদব। িুলুম পজরতযাগ িরার 
জনদেথদশর পর এ জনদেথশজি জবদশষাজয়ত এিজি স্বতন্ত্র জনদেথশ। অবস্থা 
অনুযায়ী িখদনা তা ফরি, িখদনা মুস্তাহাব। ত্ববারানী রহ. সাদলম রহ. 
কথদি অনয এিজি সূদত্র অজতজরক্ত এ িথাজিও বিথনা িদরদছন কয, ‘তার 

উপর আপজতত কিান মসজবদত তাদি কছদে রাখদত পাদর না’। -
ফাতহুল বাজর: ৫/৯৭ 
বুিা কগল, জবপেগ্রস্ত ও মািলুম মুসজলমদি সাহাযয িরা এবং িুলুম ও 
জবপে কথদি উোর িরা ফরি। এিারদিই ফুিাহাদয় কিরাম বদলদছন,  

ودفع االعتداء عن املسلمني واجٌب على كّل مسلٍم قادٍر عليه كما ذكر ذلك 
 261/ 6املوسوعة الفقهية الكويتية: -الفقهاء يف كتاب اجلهاد . 

“আক্রমি হদত মুসজলমদের রক্ষা িরা সামথথযবান প্রদতযি মুসজলদমর 
উপর ফরি, কযমনিা ফুিাহাদয় কিরাম জিহাে অধযাদয় উদল্লখ 

িদরদছন।” -মাওসূআ’হ জফিজহয়যাহ: ৬/২৬১  
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আল্লাহ তাআলা ইরশাে িদরন,   

َجاِل  ِ ِ َوالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر  َ ﴿َوَما لَُكْم ََل ُتَقاِتلُوَن ِِف َسِبيِل الِل 
يَِة َوالن َِساِء َوالِْولَْداِن ال َِذي  َن يَُقولُوَن َرب ََنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذهِ الَْقْر

لِي ًا َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك  ِلِم أَْهلَُها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك َو ا الظ َ
 75نَِصًْيا﴾ النساء: 

“কতামাদের িী হদলা! কতামরা জিতাল িরছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং 
ঐ সিল অসহায় নর-নারী ও জশশুদের (উোদরর) িনয, যারা ফজরয়াে 
িদর, ‘কহ আমাদের রব! আমাদেরদি কবর িদর জনন এ িনপে কথদি, 
যার অজধবাসীরা িাজলম! আমাদের িনয আপনার পক্ষ কথদি কিাদনা 
অজভভাবি জনধথারি িদর জেন এবং জনযুক্ত িদর জেন আপনার পক্ষ 
কথদি কিাদনা সাহাযযিারী?” –সুরা জনসা: ৭৫ 
এজি সবথসম্মত এিজি মাসআলা। কিাদনা মুসজলম আক্রান্ত হদল, সামথথয 
অনুযায়ী তাদি সাহাযয িরা এবং শত্রুদি প্রজতহত িরা প্রদতযি 
মুসজলদমর উপরই ফরি। এদত কিাদনা জদ্বমত কনই। ফুিাহাদয় কিরাম 
স্পষ্ট িদরই জবষয়জি আদলাচনা িদরদছন। এখাদন নমুনা জহদসদব 
িদয়িজি উেতজত কপশ িরজছ- 
ইমাম আবু বির িাসসাস রহ. (মৃতুয: ৩৭০ জহ.) বদলন, 

ومعلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ومل تكن 
فيهم مقاومة هلم فخافوا على بالدهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة 
األمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن املسلمني، وهذا الخالف فيه بني 

املسلمني إابحة القعود عنهم حىت يستبيحوا  األمة إذ ليس من قول أحد من
 4/312أحكام القرآن: -دماء املسلمني وسيب ذراريهم. اهـ 

“সিল মুসলমাদনর প্রজসে আিীো হল, যখন সীমান্তবতথী মুসলমানরা 
শত্রুর (দ্বারা আক্রান্ত হবার) আশঙ্কা িদর; আর তাদের মাদি শত্রু 
প্রজতদরাদধর ক্ষমতা জবেযমান না থাদি; ফদল তারা জনি পজরবার-
পজরিন, কেশ ও িাদনর বযাপাদর শঙ্কা-গ্রস্ত হয়, তখন পুদরা উম্মাহর 
উপর ফরি হদয় যায়, শত্রুর ক্ষজত কথদি মুসলমানদের রক্ষা িরদত 
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পাদর পজরমাি কলাি তাদের সাহাদযয জিহাদে কবর হওয়া। এজবষদয় 
উম্মাহর মাদি কিাদনা জদ্বমত কনই। এমন িথা কিাদনা মুসলমানই বদলজন 
কয, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাজহত িরদব, তাদের পজরবার-
পজরিনদি বন্দী িরদব, আর অনয মুসলমানদের িনয তাদেরদি সাহাযয 

না িদর বদস থািা ববধ হদব।” -আহিামুল িুরআন: ৪/৩১২  
িাজি ইবদন আজতয়যা আন্দালুজস রহ. (মৃতুয: ৫৪১ জহ.) বদলন,  

أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  والذي استمر عليه اإلمجاع أن اجلهاد على كل
فرض كفاية، فإذا قام به من قام من املسلمني سقط عن الباقني، إال أن ينزل 

تفسري ابن عطية –العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض عني. اهـ. 
1/289 

“কয জবষয়জির উপর ইিমা চদল আসদছ তা হল, উম্মদত মুহাম্মাজের 
প্রজতজি বযজক্তর উপর জিহাে ফরদি কিফায়া। যজে মুসলমানদের এিাংশ 
তা আোয় িদর, তাহদল অনযদের কথদি এর োয়-ভার সদর যাদব। তদব 
যজে শত্রু কিাদনা ইসলামী ভূখদণ্ড আক্রমি চালায়, তখন তা ফরদি 

আইন হদয় যায়।” -তাফসীদর ইবদন আজতয়যাহ্: ১/২৮৯ 
ইমাম িুরতুবী রহ. (মৃতুয: ৬৭১ জহ.) বদলন, 

وذلك إذا تعني اجلهاد  -ل، وهي: الرابعةوقد تكون حالة جيب فيها نفري الك
بغلبة العدو على قطر من األقطار، أو حبلوله ابلعقر، فإذا كان ذلك وجب 
على مجيع أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافا وثقاال، شبااب وشيوخا،  
كل على قدر طاقته، من كان له أب بغري إذنه ومن ال أب له، وال يتخلف 

اخلروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن  أحد يقدر على
القيام بعدوهم كان على من قارهبم وجاور هم أن خيرجوا على حسب ما لزم 
أهل تلك البلدة، حىت يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم ومدافعتهم. 
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه 

اخلروج إليهم، فاملسلمون كلهم يد على من سواهم، حىت إذا قام بدفع  أيضا
العدو أهل الناحية اليت نزل العدو عليها واحتل هبا سقط الفرض عن 
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اآلخرين. ولو قارب العدو دار اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج إليه، 
ال خالف يف حىت يظهر دين هللا وحتمى البيضة وحتفظ احلوزة وخيزى العدو. و 

 152-8/151تفسري القرطيب:  -هذا. اهـ 
“কিাদনা কিাদনা অবস্থায় সিদলর উপরই জিহাদে কবজরদয় পো ফরি 
হদয় যায়। চতুথথ মাসআলায় এিাই বিথনা িরা উদেশয। উক্ত অবস্থা হল, 
যখন কিাদনা (মুসজলম) ভূখদণ্ড শত্রু েখলোজরত্ব িাদয়ম িদর কফলার 
িারদি বা কিাদনা ভূখদণ্ড শত্রু েুদি পোর িারদি জিহাে ফরদি আইন 
হদয় যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখদণ্ডর হালিা-ভাজর, যুবি-বৃে সিল 
অজধবাসীর উপর ফরি শত্রুর কমািদবলায় জিহাদে কবজরদয় পো। 
প্রদতযদি জনি সামথথয অনুযায়ী শত্রু প্রজতহত িরদব। যার জপতা কনই কস 
কতা যাদবই, যার জপতা আদছ কসও জপতার অনুমজত ছাোই কবজরদয় 
পেদব। যুে িরদত সক্ষম জিংবা (অন্তত মুিাজহেদের) সংখযা বৃজে 
িরদত সক্ষম, এমন কিউ বদস থািদব না। ঐ অঞ্চদলর অজধবাসীরা যজে 
শত্রু প্রজতহত িরদত অক্ষম হয়, তাহদল উক্ত ভূখদণ্ডর অজধবাসীদের 
মদতা তাদের জনিিবতথী এবং প্রজতদবশীদের উপরও আবশযি জিহাদে 
কবর হদয় পো; যতক্ষি না তারা বুিদত পারদব কয, এখন তাদের শত্রু 
প্রজতহত িরার এবং তাদেরদি জবতাজেত িরার সামথথয অিথন হদয়দছ। 
কতমজন কয বযজক্তই িানদত পারদব কয, তারা শত্রু প্রজতহত িরদত অক্ষম 
এবং কস বুিদত পারদছ, কস তাদের িাদছ কপৌাঁছদত এবং তাদেরদি 
সাহাযয িরদত সক্ষম হদব; তার উপরই আবশযি সাহাদযযর উদেদশয 
কবজরদয় পো। িারি সিল মুসলমান তাদের শত্রুদের জবরুদে এি 
হদস্তর নযায়। তদব কয এলািায় শত্রু আগ্রাসন চাজলদয়দছ, তারা 
জনদিরাই যজে শত্রু প্রজতহত িরদত পাদর, তাহদল অনযদের উপর কথদি 
ফরি োয় সদর যাদব। যজে এমন হয় কয, শত্রুরা োরুল ইসলাদমর 
জনিিবতথী হদয় কগদছ, জিন্তু এখনও োরুল ইসলাদম আক্রমি িদরজন, 
তাহদলও তাদের উপর ফরি, শত্রু প্রজতহত িরার উদেদশয কবজরদয় 
পো। যাদত আল্লাহর দ্বীন জবিয়ী থাদি, ইসলামী ভূখণ্ড সংরজক্ষত থাদি 
এবং শত্রু অপেস্থ ও পরাস্ত হয়। এ জবষদয় িাদরা কিাদনা জদ্বমত 

কনই।” -তাফসীদর িুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২ 
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আল্লামা শামী রহ. (মৃতুয: ১২৫২ জহ.) বদলন, 

اجلهاد إذا جاء النفري إمنا يصري فرض عني على من يقرب من العدو، فأما من 
وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حىت يسعهم تركه إذا مل حيتج 

مع إليهم. فإن احتيج إليهم أبن عجز من كان يقرب من العدو عن املقاومة 
العدو أو مل يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ومل جياهدوا: فإنه يفرتض على من 
يليهم فرض عني كالصالة والصوم، ال يسعهم تركه مث ومث إىل أن يفرتض على 

 3/238رد احملتار: -مجيع أهل اإلسالم شرقا وغراب على هذا التدريج. اهـ 
“যজে শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমি চালায়, তাহদল (প্রথমত) 
জিহাে ফরদি আইন হয় ঐসব মুসলমাদনর উপর, যারা শত্রুর সবদচদয় 
জনিিবতথী। শত্রু কথদি যারা েূদর অবস্থান িরদছ, (শত্রু প্রজতহত 
িরদত) যজে তাদের সাহাদযযর প্রদয়ািন না হয়, তাহদল তাদের উপর 
জিহাে (ফরদি আইন নয়; বরং) ফরদি কিফায়া। তাই তারা জিহাদে 
শরীি না হওয়ারও অবিাশ আদছ। তদব শত্রুর জনিদি যারা রদয়দছ, 
তারা যজে শত্রু প্রজতদরাদধ অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাে না 
িদর, ফদল শত্রু প্রজতহত িরদত েূরবতথীদের সাহাদযযর প্রদয়ািন কেখা 
কেয়, তাহদল তাদের পার্শ্থবতথীদের উপর জিহাে ফরদি আইন হদয় 
যাদব; কযমন নামাি-করািা ফরদি আইন। তখন আর তাদের জিহাে না 
িরার অবিাশ থািদব না। এভাদব তাদের পদরর এবং তাদের পদরর 
পদরর মুসলমানদের উপর জিহাে ফরদি আইন হদত থািদব। 
পযথায়ক্রদম পূবথ কথদি পজিম; সমগ্র জবদর্শ্র সিল মুসলমাদনর উপর 

জিহাে ফরদি আইন হদয় যাদব।” -রেুল মুহতার: ৩/২৩৮ 

আদরা কেখুন, বাোদয়উস সানাদয়’: ৭/৯৮, জগয়াসুল উমাম, পৃষ্ঠা: 

১৯১, আল-মািমূ’: ১৯/২৬৯, মারাজতবুল ইিমা: ১/১১৯, 
আলবাহরুর রাদয়ি: ১৩/২৮৯  

উপদরাক্ত আদলাচনা কথদি বুিা কগল, আমর জবল মা’রূফ, নাজহ 
আজনল মুনিার, োওয়াহ ইলাল্লাহ, মািলুমদি সাহাযয িরা এবং 
ইসলাম ও মুসজলদমর নুসরত ও প্রজতরক্ষা ইতযাজের মুখাতাব সিল 
মুসজলম এবং এগুদলা সিল মুসজলদমর উপর ফরি। আর জিহাে মূলত 
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এসব আমদলরই এিজি জবদশষ রূপ বা এসব উদেদশযই ফরি িরা 
হদয়দছ। উসূলজবে ও ফুিাহাদয় কিরাম স্পষ্ট িদরই জবষয়গুদলা 
বদলদছন, কযমনজি আমরা উপদর তাাঁদের উেতজতগুদলা আদলাচনা 
িদরজছ। অতএব, জিহাদের মুখাতাবও শাসি-শাজসত, সাধারি জবজশষ্ট 
সিল মুসজলম এবং সিদলর উপরই জিহাে ফরি। এিারদিই আমরা 

কেজখ, িুরআন সুন্নাহ’য় কয ধরদনর কখতাদবর মাধযদম সালাত 
সাওদমর মদতা জবধানগুদলা ফরি িরা হদয়দছ, জিি এিই ধরদনর 
কখতাদবর দ্বারা জিহােও ফরি িরা হদয়দছ।  

িুরআদন িারীদম জিহাদের কখতাব ও সদবাধন 
সালাদতর কক্ষদত্র কযমন বলা হদয়দছ-   

ََلةَ   أَقِيُموا الص َ
“কতামরা নামায িাদয়ম িদরা।” –সুরা বািারা: ৪৩ 

সাওদমর কক্ষদত্র কযমন বলা হদয়দছ- 

َياُم   يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا كُِتَب عَلَْيُكُم الص ِ
“কহ মুজমনগি! কতামাদের উপর করাযা ফরি িরা হদয়দছ।” –সুরা 

বািারা: ১৮৩ 
কতমজন জিহাদের কক্ষদত্রও আমভাদব সিল ঈমানোরদি সদবাধন িদর 
বলা হদয়দছ- 

لَْيِجُدوا   يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا ال َِذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكف َاِر َو
َ َمَع الُْمت َِقنَي ]التوبة:  َ  ]123فِيُكْم غِلَْظًة َواعْلَُموا أَن َ الِل 

“কহ মুজমনগি! িাদফরদের মদধয যারা কতামাদের জনিিবতথী, কতামরা 
তাদের সদে যুে ির। তারা কযন কতামাদের মদধয িদিারতা কেখদত পায়। 

জনিয়ই আল্লাহ মুত্তািীদের সদে আদছন।” –সুরা তাওবা: ১২৩ 

 ] 36قَاِتلُوا الُْمْشِرِكني ]التوبة: 
“কতামরা মুশজরিদের জবরুদে যুে িদরা।” –সুরা তাওবা: ৩৬ 
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ِ يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنو َ ْنِفُروا ِِف َسِبيِل الِل  ا َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم ا
ث َاقَلُْتْم إََِل اأْلَْرِض ]التوبة:   ]38ا

“কহ মুজমনগি! কতামাদের জি হল? যখন কতামাদেরদি আল্লাহর পদথ 
জিতাদল কবর হদত বলা হয়, তখন কতামরা ভারাক্রান্ত হদয় মাজির জেদি 
িুাঁদি পে!” –সুরা তাওবা: ৩৮ 

 ]216ْيُكُم الِْقَتاُل ]البقرة: كُِتَب عَلَ 
“কতামাদের উপর জিহাে ফরি িরা হদয়দছ।” –সুরা বািারা: ২১৬ 
সুতরাং কযখাদন আল্লাহ রাব্বুল আলাজমন বযাপিভাদব সুস্পষ্ট িদর 
সিল মুজমনদি কখতাব িদর জিতাদলর জনদেথশ জেদেন, কসখাদন কিাদনা 
শরঈ েজলল ছাো এমন িথা জিছুদতই গ্রহিদযাগয নয় কয, জিহাদের 
মুখাতাব শুধ ুজবদশষ কেজি; সিল মুজমন নয়। 
অজধিন্তু উমুজম কখতাদবর পাশাপাজশ জিহাদের বযাপাদর আল্লাহ তাআলা 
খুসুজস কখতাবও িদরদছন এবং এিা হদলও জিতাল িরার সুস্পষ্ট জনদেথশ 
প্রোন িদরদছন।  
আল্লাহ তাআলা ইরশাে িদরন,  

ِ ََل ُتكَل َُف { َ ِض الُْمْؤِمِننَي َعََس  فََقاِتْل ِِف َسِبيِل الِل  إَِل َ نَْفَسَك َوَحر ِ
ُ أََشد ُ بَأًْسا َوأََشد ُ َتْنِكيًَل{  َ ُ أَْن يَُكف َ بَأَْس ال َِذيَن كََفُروا َوالِل  َ الِل 

 84النساء: 
“সুতরাং আপজন আল্লাহর রাস্তায় জিতাল িরুন। আপনার উপর 
আপনার জনদির ছাো অনয িাদরা োয়ভার বতথাদব না। আপজন 
মুজমনদেরদি (জিহাদের িনয) উৎসাজহত িরদত থািুন। শীঘ্রই আল্লাহ 
িাদফরদের শজক্ত-সামথথয খবথ িদর কেদবন। আল্লাহ তাআলা শজক্ত-

সামদথথয পরাক্রমশালী এবং তাাঁর শাজস্ত অতযন্ত িদিার।” –সুরা জনসা 
৮৪ 
ইবদন আজতয়যাহ আন্দালুজস রহ. (৫৪২ জহ.) বদলন,  
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يب عليه السالم وحده، لكن مل جند قط يف خرب أن هذا أمر يف ظاهر اللفظ للن
وهللا  -القتال فرض على النيب صلى هللا عليه وسلم دون األمة مدة ما، املعىن

أنه خطاب للنيب عليه السالم يف اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد  -أعلم 
يف خاصة نفسه، أي أنت اي حممد وكل واحد من أمتك القول له فَقاِتلج يف 

ِبيِل اَّللِه ال ُتَكلهُف ِإاله نـَفجَسَك وهلذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن جياهد سَ 
ولو وحده، ومن ذلك قول النيب عليه السالم »وهللا ألقاتلنهم حىت تنفرد 
سالفيت« وقول أيب بكر وقت الردة: »ولو خالفتين مييين جلاهدهتا بشمايل«. 

 86\ 2ز: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزي –
“বাহযত কেখা যায় এ আয়াদতর আদেশ শুধ ু রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাদমর এিার িনয। তদব কিান হাজেদসই আমরা এ 
িথা পাইজন কয, কিাদনা যামানায় জিহাে উম্মত বাদে শুধু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাদমর উপর ফরি জছল। (িাদিই)- 

ওয়াল্লাহু আ’লাম- আয়াদত বাহযত যজেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লামদি সদবাধন িরা হদয়দছ, তদব এজি পৃথি পৃথি সিলদি 
বলারই নামান্তর। অথথাৎ, কহ মুহাম্মাে! আপনার এবং আপনার উম্মদতর 
সিদলর প্রজতই জনদেথশ, ‘তুজম এিা হদলও আল্লাহর রাস্তায় যুদে কবর 
হও। কতামার উপর কতামার জনদির ছাো অনয িাদরা োয়ভার বতথাদব 

না’। এিনয প্রজতজি মুজমদনর এই অনুভূজত রাখা উজচৎ কয, কস এিা 
হদলও জিহাে িদর যাদব।  
(এি বযাখযা অনুযায়ী) এ অদথথই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদছন, ‘আল্লাহর িসম! আজম এিা হদলও তাদের জবরুদে জিতাল 

িরব।’  
এিই অদথথ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাদমর ওফাদতর পর 
আরদবর) অদনি কলাি যখন মুরতাে হদয় জগদয়জছল, হযরত আবু বির 
রাজেয়াল্লাহু আনহু বদলজছদলন, ‘আমার ডান হস্ত আমার সে না জেদল 
বাম হস্ত জেদয়ই (অথথাৎ কিউ আমার সাদথ না থািদল) আজম (এিাই) 
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তাদের (মুরতােদের) জবরুদে জিহাে িরব।” -তাফসীদর ইবদন 
আজতয়যাহ: ২/৮৬ 
অনযানয মুফাসজসজরদন কিরামও ইবদন আজতয়যাহ রহ. এর সাদথ সহমত 
কপাষি িদরদছন। ইমাম িুরতুজব রহ. ইবদন আজতয়যাহ রহ. এর বক্তবয 
উদল্লখ িদর বদলন,   

293\ 5تفسري القرطيب: –وهلذا ينبغي لكل مؤمن أن جياهد ولو وحده.       
“এ িনয প্রদতযি মুজমদনর উজচৎ জিহাে িরা; যজেও কস এিা হয়।” 
-তাফসীদর িুরতুজব: ৫/২৯৩ 
আবু হাইয়ান আন্দালুসী রহ. (৭৪৫ জহ.) ইবদন আজতয়যাহ রহ. এর 
বক্তবয উদল্লখ িরার পর বদলন,  

ومعىن ال تكلف إال نفسك: أي: ال تكلف يف القتال إال نفسك، فقاتل ولو 
 731\ 3البحر احمليط: –وحدك. 

“কতামার উপর কতামার জনদির ছাো অনয িাদরা োয়ভার বতথাদব না- 
এ বািীর অথথ জিতাদলর বযাপাদর কতামার উপর শুধু কতামার জনদির 

োজয়ত্ব বতথাদব। িাদিই তুজম জিতাল ির; যজে এিা হও তবুও।” -
আলবাহরুল মুহীত: ৩/৭৩১ 
আল্লামা ইবদন হাযম রহ. (৪৫৬ জহ.) বদলন,  

قال تعاَل: }فقاتل ِف سبيل اهلل َل تكلف إَل نفسك{ ]النساء: 
وهذا خطاب متوجه إىل كل مسلم، فكل أحد مأمور ابجلهاد وإن مل [ 84

نفروا خفافا وثقاَل{ ]التوبة:  يكن معه أحد، [ ،  41وقال تعاَل: }ا
نفروا جميعا{ ]النساء:  نفروا ثبات أو ا -[ . 71وقال تعاَل: }فا

 )421/ 5المحَل باْلثار )
“আল্লাহ তায়ালা বদলন, (কহ নবী) আপজন আল্লাহর রাস্তায় যুে 
িরুন [সুরা জনসা ৮৪]। এই কখতাব-সদবাধন প্রদতযি মুসজলদমর িনয। 
তাই প্রদতযদিই জিহাদের িনয আজেষ্ট, যজেও তার সাদথ কিউই না 
থাদি। আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘কতামরা হালিা-ভারী উভয় অবস্থায় 
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যুদে কবর হও’ [সুরা তাওবা: ৪১]। আদরা ইরশাে হদয়দছ, ‘কতামরা 
পৃথি পৃথি বাজহনীরূদপ (জিহাদের িনয) কবর হও জিংবা সিদল এি 

সদে কবর হও’ [সুরা জনসা: ৭১]।” -আল-মুহাল্লা: ৫/৪২১ 

ফুিাহাদয় কিরাদমর সুস্পষ্ট বক্তবয 
এসব েজলদলর জভজত্তদত ফুিাহাদয় কিরামও জবষয়জি পজরষ্কার িদর 

বদলদছন এবং তাাঁরা সুস্পষ্ট ‘মুখাতাব’ শব্দজি বযবহার িদরই 
বদলদছন, সিল মুজমনই জিহাদের মুখাতাব। 
ইমাম জসরািুজেন আজল আততাইজম (হানাজফ) রহ. (৫৬৯ জহ.) বদলন, 

اجلهاد فرض كفاية إذا مل يكن النفري عاما، فإذا قام به البعض يسقط عن 
الباقني. فإذا صار النفري عاما فحينئذ يصري من فروض األعيان، خياطب به 

–اء والعبيد بغري إذن مواليهم. املخاطبون من أهل اإلميان، خيرج الرجال والنس
 291الفتاوى السراجية: 

“যখন নফীদর আম না হয়, তখন জিহাে ফরদি কিফায়া। জিছু মানুষ 
তা আোয় িরদল অনযরা োজয়ত্বমুক্ত হদয় যায়। আর যখন নফীদর আম 
হয়, তখন জিহাে ফরদি আইন হদয় যায়। ঈমানোর সিদলই তার 
মুখাতাব হয়। তখন পুরুষ, নারী, কগালাম সিদলই জিহাদে কবর হদব। 

মজনব ও অজভভাবদির অনুমজতর প্রদয়ািন হদব না।” -
আলফাতাওয়াস জসরাজিয়যাহ, পৃ: ২৯১ 
ইমাম ইবদন িুোমা রহ. (৬২০ জহ.)  বদলন,  

معىن فرض الكفاية، الذي إن مل يقم به من يكفي، أمث الناس كلهم، وإن قام 
اجلميع،  به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فاخلطاب يف ابتدائه يتناول 

كفرض األعيان، مث خيتلفان يف أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، 
 196\ 9املغين: –وفرض األعيان ال يسقط عن أحد بفعل غريه. 

“ফরদি জিফায়ার অথথ হদে, প্রদয়ািন পজরমাি কলাদি তা আোয় না 
িরদল সিদল গুনাহগার হদব, আর প্রদয়ািন পজরমাি কলাদি আোয় 
িরদল বাজিরা োজয়ত্বমুক্ত হদয় যাদব। অতএব, শুরুদত ফরদি জিফায়ার 
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কখতাব ফরদি আইদনর মদতা সিদলর উপরই বতথায়। তদব বযবধান 
হদলা, জিছ ু সংখযি কলাদির আোদয়র দ্বারা ফরদি জিফায়ার োজয়ত্ব 
আোয় হদয় যায়, পক্ষান্তদর ফরদি আইন এিিদনর আোদয়র দ্বারা 

আদরিিদনর োজয়ত্ব আোয় হয় না।” -আলমুগজন: ৯/১৯৬ 
ইমাম নািমুজেন যাদহজে (হানাজফ) রহ. (৬৫৮ জহ.) বদলন, 

والغزو واجلهاد اترة يكون فرضا من فروض األعيان، خياطب هبما كافة 
هـ، ص: 658اجملتىب شرح القدوري للزاهدي )ت–املسلمني من أهل اإلميان. 

1542 
“যুে ও জিহাে িখদনা ফরদি আইন হয়, তখন ঈমানোর প্রদতযি 

মুসজলমই এর মুখাতাব হয়।” -আলমুিতাবা, পৃ: ১৫৪২ 
শায়খুল ইসলাম ইবদন তাইজময়া রহ. (৭২৮ জহ.) বদলন, 

بعث فمهي رسوَل ممهن يتلو علمهي قال تعاىل عن إبراهيم:  }ربنا وا
... فهذه أربعة أمور  آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكمهي{

. فاستماع أرسله هبا: تالوة آايته عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب واحلكمة ..
آايت هللا والتزكي هبا أمر واجب على كل أحد ... وأما العلم ابلكتاب 
واحلكمة فهو فرض على الكفاية؛ ال جيب على كل أحد بعينه أن يكون عاملا 
ابلكتاب: لفظه ومعناه، عاملا ابحلكمة مجيعها؛ بل املؤمنون كلهم خماطبون 

ل وجوب ذلك أسبق بذلك وهو واجب عليهم كما هم خماطبون ابجلهاد. ب
وأوكد من وجوب اجلهاد؛ فإنه أصل اجلهاد. ولواله مل يعرفوا عالم يقاتلون. 
وهلذا كان قيام الرسول واملؤمنني بذلك قبل قيامهم ابجلهاد. فاجلهاد سنام 

/ 15جمموع الفتاوى: -الدين وفرعه ومتامه، وهذا أصله وأساسه وعموده. 
389-390 

“আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আলাইজহস সালাদমর কোয়া বিথনা িদর 
বদলন, “কহ আমাদের প্রজতপালি! তাদের মদধয এমন এিিন রাসূল 
কপ্ররি িরুন, কয তাদেরই মধয হদত হদব এবং কয তাদের সামদন 
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আপনার আয়াতসমূহ জতলাওয়াত িরদব, তাদেরদি জিতাব ও 
জহিমদতর জশক্ষা জেদব এবং তাদেরদি পজরশুে িরদব [সুরা বািারা: 
১২৯]। এখাদন চারজি জবষয় রদয়দছ, যার োজয়ত্ব জেদয় আল্লাহ তায়ালা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামদি কপ্ররি িদরদছন। আল্লাহর 
আয়াতসমূহ মানুষদি কশানাদনা, তাদের পজরশুে িরা এবং জিতাব ও 
জহিমত জশক্ষা কেয়া। অতএব আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ মদনাদযাগ 
সহিাদর েবি িরা এবং তার মাধযদম পজরশুে হওয়া প্রদতযদির উপর 
ওয়াজিব। আর জিতাব ও জহিমদতর জশক্ষা ফরদি কিফায়া, প্রদতযি 
বযজক্তর িনয িুরআদনর সম্পূিথ শব্দ ও অদথথর আদলম হওয়া, সব রিম 
জহিমদতর আদলম হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং এর মুখাতাব হদলা সিল 
মুজমন এবং এিা তাদের উপর সমজষ্টগতভাদব ওয়াজিব, কযমজনভাদব 
তারা সিদলই জিহাদের মুখাতাব। বরং এর গুরুত্ব জিহাদের কচদয়ও 
কবজশ ও অগ্রগিয। কিননা তা জিহাদের জভজত্ত। নতুবা তারা বুিদতই 
পারদব না তারা জি িনয জিহাে িরদব। এিনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম ও মুজমনগি জিহাদের পূদবথ ইলম জশদখদছন। জিহাে 
হদলা দ্বীদনর চূো ও পূিথােতা, আর ইলম হদলা দ্বীদনর জভজত্ত ও 

স্তম্ভ।” -মািমুউল ফাতাওয়া: ১৫/৩৮৯-৩৯০ 

েীর্থ আদলাচনার সারিথা 
উপদরর আদলাচনা কথদি এিথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হল কয, প্রদতযি 
মুজমনই জিহাদের মুখাতাব এবং প্রদতযদির িনযই জিহাদের জবধান 
প্রদযািয। কহাি কস পুরুষ বা নারী, শাসি বা শাজসত। তদব জিহাে যখন 
ফরদি কিফায়া থাদি, তখন িাদরা দ্বারা োজয়ত্বজি আোয় হদয় কগদল 
বাজিরা োয়মুক্ত হদয় যায়। অনযথায় সবাই কগানাহগার হয়। আর যখন 
ফরদি আইন হয়, তখন সিলদিই তা আোয় িরদত হয়। 

বযবস্থাপনার োজয়ত্ব উললূ আমদরর  
তদব হযাাঁ, জিহাে কমৌজলিভাদব এিজি ইিদতমায়ী িাি; যজেও 
ইনদফরাজে জিহাদেরও জিছ ু কক্ষত্র আদছ। স্বভাবতই কয কিাদনা 
ইিদতমায়ী িাদি ইদন্তিাম ও বযবস্থাপনার জবষয় থাদি। বযবস্থাপনা 
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িখদনা সবাই িদর না এবং তা সম্ভবও না। এিনয জিহাে ও জিতাদলর 
মুখাতাব সিদল হদলও উলুল আমর ও কনততস্থানীয় বযজক্তরাই প্রথম 
স্তদরর মুখাতাব এবং বযবস্থাপনার োজয়ত্বও তাদের। বাজিদের োজয়ত্ব 
তাদের অনুসরি িরা।  
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসজলমসহ হােীদসর অদনি জিতাদবই এিজি 
হােীস এদসদছ, কযখাদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদছন, 

من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن يطع األمري فقد 
ن يعص األمري فقد عصاين وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى أطاعين وم

به فإن أمر بتقوى هللا وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغريه فإن عليه منه. 
 2957صحيح البخاري:-

“কয বযজক্ত আমার আনুগতয িরল, কস বযজক্ত আল্লাহ তায়ালারই 
আনুগতয িরল। আর কয বযজক্ত আমার নাফরমাজন িরল, কস আল্লাহ 
তায়ালারই নাফরমাজন িরল। কয বযজক্ত (শরীয়ত স্বীিতত) আমীদরর 
আনুগতয িরল, কস আমারই আনুগতয িরল। আর কয আমীদরর 
নাফরমাজন িরল, কস আমারই নাফরমাজন িরল। ইমাম হদে োলস্বরূপ। 
তাাঁর কনততদত্ব যুে িরা হয় এবং তাাঁরই মাধযদম জনরাপত্তা অিথন িরা হয়। 
যজে কস আল্লাহর তািওয়ার জনদেথশ কেয় এবং সুজবচার িদর, তদব কস 
এর জবজনমদয় (মহা) প্রজতোন পাদব, আর যজে কস এর জবপরীত িদর, 

তদব এর োয় তাদিও বহন িরদত হদব।” -সহীহ বুখারী: ২৯৫৭ 
ইবদন িুোমা রহ. (৬২০ জহ.) বদলন,  

 وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من
 202/ 9املغين البن قدامة: -ذلك. 

“জিহাদের জবষয় ইমাম ও তার ইিজতহাদের উপর নযস্ত। 
িনসাধারদির িনয আবশযি, মাসলাহাদতর জবদবচনায় জতজন কয জনদেথশ 

কেন, তা কমদন চলা।” -আলমুগজন: ৯/২০২ 
জতজন আরও বদলন,   
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ال خيرجوا وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ املقل منهم، واملكثر، و 
إىل العدو إال إبذن األمري ... ألن أمر احلرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة 
العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إىل رأيه، ألنه أحوط 

 214-213/ 9املغين البن قدامة: -للمسلمني. 
“শত্রু এদস পেদল ধনী-গরীব সিদলর িনয কবর হদয় পো ফরি। 
তদব আজমদরর অনুমজত ছাো শত্রুর জেদি রওয়ানা কেদব না। ... িারি, 
যুদের বযবস্থাপনার োজয়ত্ব তারই উপর নযস্ত। শত্রুর সংখযা িম না কবজশ 
এবং শত্রুর কগাপন র্াাঁজি ও কিৌশল-ষেযন্ত্র ইতযাজে সম্পদিথ জতজনই ভাল 
অবগত। অতএব তার মতামত কমদন কনয়া চাই। এিাই মুসলামনদের 

িনয অজধি সতিথতার োজব।” –আলমুগজন: ৯/২১৩  
খজতব শারজবজন রহ. (৯৭৭ জহ.) বদলন,  

ال تتسارع الطوائف واآلحاد منا إىل دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل 
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ -أطراف بالدان ملا فيه من عظم اخلطر. 

 24/ 6املنهاج: 
“িাদফরদের শজক্তধর কিান সম্রাি আমাদের রাদষ্ট্রর সীমাদন্ত প্রদবশ 
িরদল (আমীদরর অনুমজত ও জনদেথশনা ছাো) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র েল বা সাধারি 
িনগি তাদি প্রজতহত িরদত তাোহুদো িদর কিান বযবস্থা কনদব না। 

কিননা, এদত ভীষি জবপদের আশঙ্কা আদছ।” -মুগজনল মুহতাি: 
৬/২৪ 

এিজি সংশয় জনরসন 
এরিম িথা ফুিাহাদয় কিরাদমর আদরা অদনদিই বদলদছন। এখাদন 
আমরা নমুনা জহদসদব িদয়িজি উেতজত কপশ িরলাম। জিহাে ও জিতাদল 
ইমামুল মুসজলজমদনর োজয়ত্ব ও সাধারি মানুদষর িনয তার আনুগতয 
জবষয়ি এসব বক্তবয এবং হােীদসর জিছু নস কথদি কিউ কিউ মদন 
িদরন, ইমাম বযতীত জিংবা ইমাদমর অনুমজত বযতীত কিাদনা অবস্থায়ই 
মুসজলমদের িনয জিহাে ও জিতাল িরার সুদযাগ কনই। কিউ কিউ মদন 
িদরন, ইমাম না থািদল বা ইমাম িািজি আঞ্জাম না জেদল জিহাদের 
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োজয়ত্ব বতথায় শুধুই ইমাদমর পরবতথী স্তদরর উলুল আমর তথা সমাদির 
কনততস্থানীয় গিযমানয বযজক্তবদগথর উপর। তারা যজে উক্ত োজয়ত্ব আোয় না 
িদরন, সাধারি মানুদষর উপর কিাদনা োয় বতথায় না।  
বস্তুত েুজি ধারিাই ভুল। ইমাদমর জবধানজি মূলত তখনিার িনয 
প্রদযািয, যখন ইমামুল মুসজলজমন থাদিন এবং জতজন জিহাদের িাি 
আঞ্জাম কেন। তখন অনযদের োজয়ত্ব হল, তার জনদেথদশর বাইদর না 
যাওয়া; বরং তার জনদেথশ অনুযায়ী জিহাদের িাি আঞ্জাম কেয়া। 
পক্ষান্তদর মুসজলমদের যজে ইমাম না থাদিন বা জতজন জিহাদের িাি 
আঞ্জাম না কেন অথবা ফরি জিহাে কথদি বারি িদরন, তখন তাদি 
উদপক্ষা িদর জিহাে িরাই মুসজলমদের উপর ফরি। জবষয়জি আমরা 
সামদন স্বতন্ত্র জশদরানাদম েজলল প্রমািসহ আদলাচনা িরার কচষ্টা িরব 
ইনশাআল্লাহ।  

জিহাদের োজয়ত্ব শুধ ুউললু আমদররও নয় 
এিইভাদব ইমাদমর পরবতথী উলুল আমদরর জবষয়জিও কযমন আমরা 
উপদর আদলাচনা িদরজছ। অথথাৎ মূলত বযবস্থাপনার োজয়ত্বিা তাদের। 
বাজিদের োজয়ত্ব তাদের অনুসরি িদর িািজি আঞ্জাম কেয়া। জিন্তু 
ইমাদমর মদতা তারাও যজে িািজি না িদরন, তখন বাজিরা োয়মুক্ত হদয় 
যায় না; বরং তাদের োজয়ত্ব কবদে যায়। সামথথয অনুযায়ী িািজি 
সম্পােদনর িনয এজগদয় আসা সিদলর োজয়ত্ব হদয় যায়। জিছুই না 
িরদত পারদল অন্তত উলুল আমদরর কপছদন কলদগ থািা, তাদের িাদছ 
আদবেন জনদবেন িরদত থািা, তাো জেদত থািা এবং জিহাদের িনয 
সামদথথযর সদবথাচ্চিুিু বযয় িরার কচষ্টা িরা তাদের োজয়ত্ব। অন্তত 
এতিুিু না িরদল সাধারি মানুষও োয়মুক্ত হদত পারদব না। কযমন 
এিিন মাইদয়দতর িাফন োফদনর বযবস্থা যজে উলুল আমর বযজক্তরা না 
িদরন, সাধারি মানুদষর োজয়ত্ব এজগদয় আসা এবং তার িাফন োফদনর 
বযবস্থা িরা। অনযথায় সবাই গুনাহগার হদব। উলুল আমদরর না িরার 
অিুহাদত সাধারি মানুষ তাদের োয় কথদি মুক্ত হদব না। জিহাে যখন 
ফরদি আইন, জবষয়জি তখন এিেমই পজরষ্কার। িারি ফরদি আইন 
মাদনই প্রদতযদির উপর ফরি, এিিদনর আোয় িরা বা না িরার 
সদে আদরিিদনর োজয়ত্ব আোয় হওয়ার কিাদনা সম্পিথ কনই। 
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প্রদতযিদিই তা আোয় িরদত হয়। এিনযই ফুিাহাদয় কিরাম ফরদি 
আইন জিহাদের নজির জহদসদব নামায ও করাযার উোহরি জেদয়দছন।  
আর জিহাে যখন ফরদি কিফায়া, তখন যজে তা অনাোয়ী থাদি, তবুও 
এিই িথা। কিউই তার োয় কথদি মুক্ত হদত পারদব না। এিনযই 
ফুিাহাদয় কিরাম ফরদি কিফায়া জিহাদের নজির জহদসদব িানাযা ও 
িাফন োফদনর িথা উদল্লখ িদরদছন। আলাউজেন হাসিাজফ রহ. 
(১০৮৮ জহ.) আেুররুল মুখতাদর বদলন, 

وإايك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل اهلند بقيام أهل الروم مثال بل 
يفرض على األقرب فاألقرب من العدو إىل أن تقع الكفاية فلو مل تقع إال 

   .والتجهيز ومتامه يف الدرر بكل الناس فرض عينا كصالة وصوم ومثله اجلنازة

“তুজম এমন ধারিা িদরা না কয, করাদমর মুসলমানরা জিহাে িরদল 
জহন্দুস্তাদনর কলাদিরা জিহাদের ফরি োজয়ত্ব কথদি মুজক্ত কপদয় যাদব। 
বরং শত্রু প্রজতদরাদধ যদথষ্ট হওয়া পযথন্ত; সবথপ্রথম শত্রুর জনিিবতথীদের 
উপর, তারপর তাদের পার্শ্থবতথীদের উপর –এ ধারাবাজহিতায় ফরি 
হদত থািদব। যজে সিল মুসজলদমর অংশগ্রহি বযতীত প্রজতদরাধ সম্ভব 
না হয়, তাহদল নামায করাযার মদতা সিদলর উপর ফরদি আইন হদয় 
যাদব। মৃত বযজক্তর িানাযা ও িাফন োফদনর জবধানও এই রিম।...” 
উক্ত বক্তদবযর বযাখায় আল্লামা শাজম রহ. (১২৫২ জহ.) বদলন, 

 .قال يف النهر: ويدل عليه ما يف البدائع ...
وال ينبغي لإلمام أن خيلي ثغرا من الثغور من مجاعة من املسلمني )ويف نسخة 
 البدائع: "من الغزاة" بدال "من املسلمني"( فيهم غناء وكفاية، لقتال العدو فإن
قاموا به سقط عن الباقني، وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف 
عليهم من العدو، فعلى من وراءهم من املسلمني األقرب فاألقرب أن ينفروا 
إليهم، وأن ميدوهم ابلسالح والكراع واملال ملا ذكران إنه فرض على الناس كلهم 

كفاية ابلبعض ممن هو من أهل اجلهاد، ولكن سقط الفرض عنهم حلصول ال
 .فما مل حيصل ال يسقط اهـ
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قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على اإلمام أو 
على أهل ذلك املوضع حفظه. وإن مل يقدروا فرض على األقرب إليهم إعانتهم 

 .....إىل حصول الكفاية مبقاومة العدو
إمنا يصري فرض ونقل صاحب النهاية عن الذخرية أن اجلهاد إذا جاء النفري 

عني على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض  
كفاية عليهم، حىت يسعهم تركه إذا مل حيتج إليهم فإن احتيج إليهم أبن عجز 
من كان يقرب من العدو عن املقاومة مع العدو أو مل يعجزوا عنها، لكنهم 

م فرض عني كالصالة والصوم، تكاسلوا ومل جياهدوا فإنه يفرتض على من يليه
ال يسعهم تركه مث ومث إىل أن يفرتض على مجيع أهل اإلسالم شرقا وغراب على 
هذا التدريج ونظريه الصالة على امليت، فإن من مات يف انحية من نواحي 
البلد فعلى جريانه وأهل حملته أن يقوموا أبسبابه، وليس على من كان ببعد من 

ن كان الذي ببعد من امليت يعلم أن أهل حملته امليت أن يقوم بذلك، وإ
رد  -يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم حبقوقه كذا هنا اهـ. 

 4/124احملتار:
“আননাহরুল ফাদয়দি বলা হদয়দছ, ‘বাোদয়’ জিতাদবর জনদোক্ত 
বক্তবযজি উপদরর মাসআলার েলীল: 
 ইমাদমর িনয শত্রুদের জবরুদে লোই িরার শজক্ত-সামথথয রাদখ, এমন 
এিজি মুিাজহে েল কথদি মুসলমানদের কিাদনা এিজি সীমান্তও খাজল 
রাখা ববধ নয়। তারা যজে শত্রুর জবরুদে জিতাদল যদথষ্ট হয়, তাহদল 
অনযরা োয়মুক্ত হদয় যাদব। পক্ষান্তদর কিাদনা সীমাদন্তর কলাদিরা যজে 
িাদফরদের প্রজতহত িরার কক্ষদত্র েুবথল হয় এবং তারা শত্রুর িবদল 
পোর আশঙ্কা হয়, তাহদল প্রথদম তাদের কপছদন অবস্থানিারী সবথাজধি 
জনিিবতথী মুসলমানদের িনয, তারপর ক্রমান্বদয় তাদের জনিিবতথীদের 
িনয কবর হদয় পো; অস্ত্র, কর্াো এবং মাল জেদয় সাহাযয িরা আবশযি। 
িারি, আমরা আদগই উদল্লখ িদরজছ কয, জিহাে িরার সামথথয রাদখ 
এমন সিদলর উপরই জিহাে ফরি। জিছু কলাদির মাধযদম িািজি পূিথ 
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হদয় যায় জবধায় অনযরা ফরি কথদি অবযাহজত পায়। সুতরাং যখন জিছ ু

কলাদির মাধযদম আোয় হদব না, তখন বাজিরা োজয়ত্বমুক্ত হদব না।’ 
নাহদরর বক্তবয সমাপ্ত 
(শাজম রহ. বদলন), আজম বজল, উপদরর আদলাচনার সারিথা হল, 
কযখাদনই শত্রুর আক্রমদির আশঙ্কা আদছ, ইমাম বা স্থানীয় বাজসন্দাদের 
উপর কস স্থানজিদি কহফািত িরা ফরি। তারা সক্ষম না হদল তাদের 
জনিিবতথীদের িনয তাদের সাহাযয িরা ফরি;  যাবৎ না শত্রু 
প্রজতদরাদধর যদথষ্ট বযবস্থা হয়। 

‘জনহায়া’ গ্রন্থিার ‘যাজখরা’ গ্রন্থ কথদি বিথনা িদরন, শত্রুরা যজে 
মুসলমানদের উপর আক্রমি চালায়, তাহদল (প্রথমত) জিহাে ফরদি 
আইন হয় কস সিল মুসলমাদনর উপর, যারা শত্রুর সবদচদয় জনিিবতথী। 
শত্রু কথদি যারা েূদর অবস্থান িরদছ, (শত্রু প্রজতহত িরদত) যজে 
তাদের সাহাদযযর প্রদয়ািন না হয়, তাহদল তাদের উপর জিহাে (ফরদি 
আইন নয়; বরং) ফরদি কিফায়া। কস কক্ষদত্র তাদের জিহাদে শরীি না 
হওয়ারও অবিাশ আদছ; যজে শত্রু প্রজতদরাদধ তাদের প্রদয়ািন না 
থাদি। তদব শত্রুর জনিদি যারা রদয়দছ, তারা যজে শত্রু প্রজতদরাদধ 
অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাে না িদর, ফদল শত্রু প্রজতহত 
িরদত েূরবতথীদের সাহাদযযর প্রদয়ািন কেখা কেয়, তাহদল েূরবতথীদের 
উপরও জিহাে ফরদি আইন হদয় যাদব; কযমন নামায, করাযা ফরদি 
আইন। তখন আর তাদের জিহাে না িরার অবিাশ থািদব না। এভাদব 
তাদের পদরর এবং তাদের পদরর মুসলমানদের উপর জিহাে ফরদি 
আইন হদত থািদব। পযথায়ক্রদম পূবথ কথদি পজিম; সমগ্র জবদর্শ্র সিল 
মুসলমাদনর উপর জিহাে ফরদি আইন হদয় যাদব। এর উোহরি মৃত 
বযজক্তর িানাযার মদতা। শহদরর এি কিাদি কিউ মারা কগদল মৃত 
বযজক্তর প্রজতদবশী এবং মহল্লাবাসীদের উপর তার িাফন োফদনর বযবস্থা 
িরা আবশযি। তার কথদি েূদর অবস্থানিারীদের উপর এগুদলা িরা 
আবশযি না। জিন্তু েূদর অবস্থানিারী যজে িানদত পাদর কয, মৃত বযজক্তর 
মহল্লাবাসী তার হক্ব আোয় িরদছ না জিংবা তাদের কস সামথথয কনই, 
তাহদল তার উপর মৃত বযজক্তর হক্বসমূহ আোয় িরা আবশযি। জিহাদের 

কক্ষদত্রও জবষয়জি এমনই।” -রেুল মুহতার: ৪/১২৪ 
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খজতব শারজবজন রহ. (৯৭৭ জহ.) বদলন,  

من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد  وأيمث بتعطيل فرض الكفاية كل
عن احملل، وكذا أيمث قريب منه مل يعلم به لتقصريه يف البحث عنه، وخيتلف هذا 

 6/16مغين احملتاج: -بكرب البلد وصغره. اهـ 
“ফরদি কিফায়া আোয় না হদল প্রদতযি এমন বযজক্ত গুনাহগার 
হদব, কয িাদন কয, তা আোয় হয়জন এবং কস তা আোদয় সক্ষম; যজেও 
(র্িনাস্থল কথদি) তার অবস্থান েূদর হয়। আর জনিিস্থ বযজক্ত যজে না 
কিদন থাদি, তাহদল যথাযথ অনুসন্ধান না িরার িারদি কসও 
গুনাহগার হদব। এলািা কছাি-বে হওয়ার জভজত্তদত েূর-জনিদির 

বযবধান হদব।” –মুগজনল মুহতাি ৬/১৬  
শায়খ আব্দুল িারীম যায়োন রহ. (১৪৩৫ জহ.) বদলন,  

وإمنا أيمث اجلميع إذا مل حيصل الواجب الكفائي ألنه مطلوب من جمموع األمة، 
فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عنه عليه أن حيث القادر وحيمله 
على فعله. فإذا مل حيصل الواجب كان ذلك تقصريا من اجلميع: من القادر 

-القادر على فعله وحيثه عليه. اهـ ألنه مل يفعله، ومن العاجز ألنه مل حيمل 
 36الوجيز يف أصول الفقه: 

“ফরদি জিফায়া আোয় না হদল সিদলই গুনাহগার হওয়ার িারি 
হদে, তা উম্মাহর সমজষ্ট কথদি আোয় হওয়া উদেশয। সক্ষম বযজক্তর 
িনয আবশযি তা আোয় িরা আর অক্ষদমর োজয়ত্ব হল, তাদি উৎসাহ 
কেয়া ও উদু্বে িরা। ফরিজি যখন আোয় হয়জন, তখন সিদলরই 
অবদহলা হদয়দছ। সক্ষম বযজক্ত না িরার িারদি আর অক্ষম বযজক্ত 

সক্ষমদি উৎসাহ না কেয়া ও উদু্বে না িরার িারদি।” –আলওয়াজিয 
জফ উসূজলল জফিহ: ৩৬  
উপদরাক্ত বক্তবযগুদলা কথদি এিথা জেবাদলাদির নযায় স্পষ্ট কয, 

জিহাদের োজয়ত্ব শুধ ু‘উলুল আমর’ বা জবজশষ্ট বযজক্তবদগথর নয়; বরং 
এ োজয়ত্ব প্রদতযি মুসজলদমর। যজে োজয়ত্বজি যথাযথ আোয় না হয়, 
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তাহদল সিদলই গুনাহগার হদব এবং সিলদিই জনি জনি সুদযাগ 
সামথথয অনুযায়ী তার োয় বহন িরদত হদব। 

‘উললু আমর’ মানসসূ নয়; পজরবতথনশীল 

তাছাো আদরিজি লক্ষিীয় জবষয় হদে, ‘উলুল আমর’ কি বা িারা, 
তা শরীয়দতর পক্ষ কথদি মানসূস বা সুজনজেথষ্ট নয়; বরং তা জবজভন্ন 
িারদিই পজরবতথনদযাগয। জবদশষ িদর উলুল আমর যজে তার ফরি 

োজয়ত্ব আোয় না িদর, এমজনদতই ‘উলুল আমর’-এর মযথাো হারায়। 
অপরজেদি মুসজলমদের আক্রান্ত হওয়ার মদতা িরুজর ও আপেিালীন 
সময়, কযাগয যারা এজগদয় এদস োজয়ত্ব আোয় িদরন, তখন এই িাদির 
মাধযদমই তারা উলুল আমর-এর মযথাোয় সমাসীন হন। এরিম 
আপেিালীন িরুজর অবস্থায়; োজয়ত্বপ্রাপ্ত উলুল আমর বযজক্তবগথ যখন 
এজগদয় আদসন না, তখন কযাগযদের োজয়ত্ব, এজগদয় এদস হাল ধরা, 
আক্রান্ত মুসজলমদের উোর িরা। মুসজলমদের শত্রুর কখারাদি পজরিত 
হওয়ার পরও; আজম উলুল আমর নই, এমন অিুহাদত োাঁজেদয় োাঁজেদয় 
মুসজলমদের ধ্বংস হওয়ার তামাশা কেখদত থািার কিাদনা সুদযাগ 

ইসলামী শরীয়াহ’য় কনই। বরং এঅবস্থায় যারা এজগদয় এদস োজয়ত্ব 
আঞ্জাম জেদবন, তারা কযমন শরীয়দতর েৃজষ্টদত উলুল আমর জহদসদব 
প্রজতষ্ঠা লাভ িরদবন, কতমজন পবূথপ্রজতজষ্ঠত উলুল আমর বযজক্তরা যজে 
এমন ফরি ও গুরুোজয়ত্ব কথদি জপজছদয় থাদিন, তারা অজত অবশযই 

উলুল আমর’-এর মযথাো হারাদবন। এজি শুধ ু শরঈ জবধানই নয়; 
আল্লাহ রাব্বুল আলাজমদনর তািজবজন জবধানও বদি। আল্লাহ আয়ালা 
ইরশাে িদরন, 

ُ بَِقْوٍم  يَاأَي َُها ال َِذيَن  َ آَمُنوا َمْن يَْرَتد َ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فََسْوَف يَأِِْت الِل 
يَن يَُجاِهُدوَن   ةٍ َعََل الْكَافِِر ل ٍَة َعََل الُْمْؤِمِننَي أَِعز َ ُيِحب ُونَُه أَِذ ْ َو ُ ُ يُِحُّب 

 ِ لَِك فَْضُل الِل َ ِ َوََل يََخافُوَن لَْوَمَة ََلئٍِم ذَ َ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء  ِِف َسِبيِل الِل 
ُ َواِسٌع عَلِيٌم. المائدة:  َ  54َوالِل 
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“কহ মুজমনগি! কতামাদের মধয হদত কিউ যজে জনি দ্বীন কথদি জফদর 
যায়, তদব আল্লাহ এমন সম্প্রোয় সৃজষ্ট িরদবন, যাদেরদি জতজন 
ভাদলাবাসদবন এবং তারাও তাাঁদি ভাদলাবাসদব। তারা হদব মুজমনদের 
প্রজত কিামল এবং িাদফরদের প্রজত িদিার। তারা আল্লাহর পদথ জিহাে 
িরদব এবং কিান জনন্দুদির জনন্দার পদরায়া িরদব না। এিা আল্লাহর 

অনুগ্রহ, যা জতজন যাদি ইো োন িদরন। আল্লাহ প্রাচুযথময়, সবথজ্ঞ।” 
–সুরা মাদয়ো: ৫৪ 

ْنِفُروا ِِف َس  ِ يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم ا َ ِبيِل الِل 
ْنَيا ِمَن اْْلِخَرةِ فََما َمَتاُع  لَْحَياةِ الد ُ ث َاقَلُْتْم إََِل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِا ا

ْنَيا ِِف اْْلِخَرةِ إَِل َ قَلِيٌل ) ًبا 38الَْحَياةِ الد ُ بُْكْم عََذا ِ ( إَِل َ َتْنِفُروا يَُعذ 
كُْم َوََل  َيْسَتْبِدْل قَْوًما َغْْيَ ُ َعََل كُل ِ َشْيٍء  أَلِيًما َو َ وهُ َشْيًئا َوالِل  َتُضر ُ

 التوبة-( 39قَِديٌر )
“কহ মুজমনগি! কতামাদের জি হল? যখন কতামাদেরদি আল্লহর পদথ 
জিহাদে কবর হদত বলা হয়, তখন কতামরা ভারাক্রান্ত হদয় মাজির জেদি 
িুাঁদি পে? কতামরা জি আদখরাদতর পজরবদতথ পাজথথব িীবন জনদয়ই সন্তুষ্ট 
হদয় কগছ? তদব (স্মরি করখ) আদখরাদতর কমািাদবলায় পাজথথব 
িীবদনর আনন্দ অজত সামানয। কতামরা যজে জিহাদে কবর না হও, তদব 
আল্লাহ কতামাদেরদি যন্ত্রিাময় শাজস্ত কেদবন এবং কতামাদেরদি 
পজরবতথন িদর অনয এি সম্প্রোয় আনয়ন িরদবন এবং কতামরা তাাঁর 
জিছুমাত্র ক্ষজত িরদত পারদব না। আল্লাহ সবথজবষদয় পজরপূিথ ক্ষমতা 

রাদখন।” –সুরা তাওবা: ৩৯ 
প্রথম আয়াদত দ্বীন জবমুখ হদল আল্লাহ নতুন এিজি দ্বীনোর সম্প্রোদয়র 
আগমন র্িাদবন বদল ধমি জেদয়দছন। জদ্বতীয় আয়াদত জিহাদে না কগদল 
মমথন্তুে শাজস্ত প্রোন িরদবন এবং তাদের পজরবতথন িদর অনয এমন 
এিজি সম্প্রোদয়র আগমি র্িাদবন বদল ধমি জেদয়দছন, যারা জিহাে 
িরদব। উক্ত দ্বীনোর ও মুিাজহে কেজির কয ছয়জি ববজশষ্টয প্রথদমাক্ত 
আয়াদত উদল্লখ িদরদছন, ফরি জিহাে তযাগিারীর িনয উক্ত 
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ববজশদষ্টযর ধারি হওয়া িজস্মনিাদলও সম্ভব নয়। সুতরাং যারা আল্লাহর 
িাদছ দ্বীনোর জহদসদবই স্বীিতত নয়; তাদের িনয দ্বীনোর মুসজলমদের 

‘উলুল আমর’ হওয়ার প্রশ্নই আদস না।  

এিজি েুুঃখিনি জবষয়  
জিন্তু অতযন্ত পজরতাপ ও েুুঃদখর জবষয় হদে, বতথমাদন মুসজলম নামধারী 
কযসব গিতন্ত্রী শাসি; অসংখয িুফর জশরদি জলপ্ত, তাদেরদিও এি 

কেজির জিছ ুআদলম মুসজলমদের ‘উলুল আমর’ জহদসদব প্রমাি িরার 
এবং প্রচার িরার অপপ্রয়াস চালাদেন। শুধ ুতাই নয়; বরং এদের মদতা 
কযসব শাসি জনদিরাই ইসলাম ও মুসজলমদের জবরুদে যুেরত, তাদের 
অনুমজত বযতীত আক্রান্ত মুসজলমদের সাহাদযয এজগদয় যাওয়া এবং 
জেফায়ী জিহাে িরা পযথন্ত হারাম ফদতায়া জেদেন (নাউযুজবল্লাহ)। এসব 
আদলম সম্পদিথ মুফজত কিফায়াতুল্লাহ রহ.র এিজি ফদতায়া উেতত 
িরজছ। সমিোরদের িনয আশা িজর এতিুিুই যদথষ্ট ইনশাআল্লাহ। 

প্রচজলত আইদনর শাসিদের ‘উললু আমর’ মদন িরদল, তাদি 

ইমাম বানাদনা িাদয়য নয় 
মুফজত কিফায়াতুল্লাহ কেহলজভ রহ.র ফদতায়াজি জনেরূপ: 

وغت ںیہ ان وک الخف رشع مکح رکےن واےل رمکحان اط

 اجزئ ےہ۔"اویل االرم" ںیم دالخ رکےنواےل یک اامتم ان

م" وک اکحم آنیئ وموجدہ  )

ک

 

ن
م

وسال( وج صخش آتی رشہفی "واویل االرم 

رپ ومحمل رکات وہ اور اکحم آنیئ وموجدہ ےک مکح وک اس آتی 

رشہفی ےس ادتسالل رک ےک وابج المعل اتہک وہ وت اےسی صخش اک 

ےھچیپ امنز  مکح ےہ اور اس  صخش ےک رشتعی ںیم ایک

                   ڑپانھ اجزئ ےہ ای ںیہن؟
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 اصبح دمرس اول دمرہس  1462ایتفتسمل ربمن 

 

ی

  

ومولی دمحم ش

  ۔1937وجن  3ھ م 1356رعیب االول  23االسہیم رہشاتلمن 

م" ےس املعء ای اکحم نیملسم رماد  144وجاب )

ک

 

ن
م

( "و اویل االرم 

 اےسی اکحم وج املسمن وہں اور دخا و روسل یلص اہّلل ہیلع و ملس ںیہ۔ ینعی

ےک مکح ےک وماقف ااکحم اجری رکںی۔ اےسی املسمن احمک وج دخا اور 

م امب ازنل اہّلل 

حک
یی

روسل ےک ااکحم ےک الخف مکح اجری رکںی "نم مل 

 مھ ااکلرفون" ںیم دالخ ںیہ اور دخا اور روسل ےک 

ک

افوئل

واولں وک رقآن اپک ںیم الخف مکح اجری رکےن

اطوغت رفامای ایگ ےہ۔ اور اطوغت یک ااطتع رحام 

ےہ۔ سپ وج صخش اےسی اکحم وک وج ایہل رشتعی اور آامسین اقونن ےک 

م" ںیم دالخ رقار 

ک

 

ن
م

الخف مکح رکےت ںیہ  "اویل االرم

دے، وہ رقآن اپک یک وصنص رصہحی یک اخمتفل رکات ےہ۔ 

رشع مکح رکےن واےل وخاہ ارگنزیی اقونن ےک امتحت الخف 

ریغ ملسم وہں،وخاہ انم ےک املسمن اطوغت ںیہ۔ اویل االرم 

ںیم یسک رطح دالخ ںیہن وہ ےتکس۔ ان وک اویل االرم ںیم 

دالخ رکےنواال ای ونجمن ےہ ای اجلہ ای افقس۔ اور ایسی احتل 

ںیم اس وک دتقما انبان اور اامم رقمر رکان اناجزئ ےہ۔ طقف دمحم 

: افکتی اہّلل يی

 

مفت
ل

 ا

 

ة
يی
 1/139 اکن اہّلل ہل۔ افک

“শরীয়াহ পজরপন্থী জবধান আদরাপিারী শাসি তাগুত। কয বযজক্ত 

তাদি ‘উলুল আমর’ গিয িদর, তার ইমামজত নািাদয়য।  
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প্রশ্ন: কয বযজক্ত আয়াদত বজিথত ‘উজলল আমজর জমনিুম’কি বতথমান 
আইদনর শাসিদের উপর প্রদয়াগ িদর এবং এধরদনর শাসিদের আইন 
ও জবধান মানা ওয়াজিব হওয়ার বযাপাদর আয়াত জেদয় েজলল কেয়, 
শরীয়দত এমন বযজক্তর হুিুম জি এবং তার কপছদন নামায পো িাদয়য 
জি না? 

উত্তর: ‘উলুল আমর’ দ্বারা উলামা বা মুসজলম শাসি উদেশয। অথথাৎ 
এমন মুসজলম শাসি, কয আল্লাহ ও রাসূদলর জবধান অনুযায়ী আইন 
িাজর িদর। কয মুসজলম শাসি আল্লাহ ও রাসূদলর জবধাদনর জবপরীত 
আইন িাজর িদর, কস ‘যারা আল্লাহর নাজযলিতত জবধান অনুযায়ী 

ফায়সালা িদর না তারা িাদফর’ [সুরা মাদয়ো: ৪৪], এ আয়াদতর 
অন্তভুথক্ত। এমন বযজক্তদি িুরআদন তাগুত বলা হদয়দছ। আর তাগুদতর 
আনুগতয হারাম। সুতরাং কয বযজক্ত এমন শাসিদের উলুল আমর মদন 
িদর, কস িুরআদনর সুস্পষ্ট জবধাদনর জবরুোচারী। ইংদরিদের আইন 
অনুযায়ী শরীয়দতর কখলাফ জবধান আদরাপিারী; অমুসজলম কহাি বা 
নামধারী মুসজলম কহাি, কস তাগুত। জিছুদতই কস উলুল আমদরর 
অন্তুভুথক্ত হদত পাদর না। কয বযজক্ত তাদি উলুল আমর গিয িরদব, কস 
হয় পাগল, না হয় মুখথ, না হয় ফাদসি। এমন বযজক্তদি অনুসৃত ও ইমাম 

বানাদনা িাদয়য কনই।” -কিফায়াতুল মুফজত: ১/১৩৯ 

জেফায়ী জিহাদে ইমাদমর শতথ! 
আদরিজি জবষয় হদে, জিহাদের িনয ইমাদমর শতথ। আমরা আদগই 
বদলজছ, জিহাে ও জিতাদল ইমাদমর োজয়ত্ব এবং সাধারি মুসজলমদের 
তার আনুগতয জবষয়ি জিছ ু নস ও জফিদহর জিছ ু বক্তবয কথদি কিউ 
কিউ মদন িদরন, জেফায়ী জিহাদের িনযও ইমাম থািা শতথ। আমাদের 
কযদহতু এখন ইমাম কনই জিংবা আমাদের শাসিরা কযদহতু জিহাে 
িরদছন না, সুতরাং আমাদের উপর জিহাে ফরি নয় বা আমাদের িনয 
জিহাে িরার অবিাশ কনই। এরা যজেও সিল মুসজলদমর জিহাদের 
মুখাতাব হওয়া অস্বীিার িদর না, জিন্তু প্রিারান্তদর ফলাফল এিই 
োাঁোয়। অথথাত এদের েৃজষ্টদতও শাসিরা জিহাে না িরদল সাধারি 
মানুদষর উপর কিাদনা োয় োজয়ত্ব বতথায় না। 
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প্রথম িথা হদে, জিহাে ফরি হওয়া জিংবা আোয় িরা; কিাদনািার 
িনযই ইমাম শতথ নয়। এমনজি ইিোজম জিহাদের িনযও ইমাম শতথ নয়। 
এমন িথা না কিারআন সুন্নাহর কিাথাও আদছ, না ফুিাহাদয় কিরাদমর 
কিউ বদলদছন। ফুিাহাদয় কিরাম কযিা বদলদছন, কসিা হল, মুসজলমদের 
যজে ইমাম থাদি এবং জতজন জিহাদের িাি আঞ্জাম কেন, তাহদল 
সাধারি মানুদষর োজয়ত্ব তার অধীদন জিহাে িরা। ইমাদমর সদে জিহাে 
িরা বা জিহাদে ইমাদমর আনুগতয জবষয়ি নসগুদলার বযাখযাও 
ফুিাহাদয় কিরাম এভাদবই িদরদছন। জিন্তু বতথমাদন যারা োলাওভাদব 
জিহাদের িনয ইমাদমর শতথ িদরন, তারা মূলত নসগুদলা এবং 
ফুিাহাদয় কিরাদমর বক্তবযগুদলা ভুল কক্ষদত্র প্রদয়াগ িদরন।  
অপরজেদি এিথাগুদলাও ফুিাহাদয় কিরাম স্পষ্ট িদর বদলদছন কয, 
মুসজলমদের ইমাম যজে কিাদনা িারদি উপজস্থত না থাদিন বা এিেম 
মুসজলমদের কিাদনা ইমামই না থাদিন জিংবা ইমাম জিহাদের িাি 
আঞ্জাম না কেন অথবা জেফায়ী জিহাদে তার অনুমজত কনয়ার সুদযাগ না 
থাদি, এমনজি জতজন যজে জেফায়ী জিহাে িরদত জনদষধ িদরন, তবুও 
জেফায়ী জিহাে ফরি এবং ইমাদমর জনদষধাজ্ঞা উদপক্ষা িদর তা আোয় 
িরাও ফরি। সামদন আমরা ফুিাহাদয় কিরাদমর এজবষয়ি বক্তবযগুদলা 
উেতত িরব ইনশাআল্লাহ। 

ইমাম বযতীত জিহাে ববধ নয়, রাদফজি জশয়াদের আজিো 

জিহাদের িনয ইমাম শতথ বা ইমাম বযতীত জিহাে িরা যাদব না, এজি 
মুসজলমদের আজিো নয়। এজি রাদফজি জশয়াদের আজিো। জশয়াদের এই 

কফরিা সম্পদিথ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাআহ’র ফদতায়া হল, 
তারা মুসজলম নয়; িাদফর।  
আব্দুল িাদের জিলাজন রহ. (৫৬১ জহ.) বদলন, 

فقد شبهت مذاهب الروافض ابليهودية، قال الشعيب: حمبة الروافض حمبة  
آل داود، وقالت  اليهود، قالت اليهود: ال تصلح اإلمامة إال لرجل من

الرافضة: ال تصلح اإلمامة إال لرجل من ولد على بن أيب طالب؛ وقالت 
اليهود: ال جهاد يف سبيل هللا حىت خيرج املسيح الدجال، وينزل بسبب من 
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السماء، وقالت الروافض: ال جهاد يف سبيل هللا حىت خيرج املهدي وينادي 
ز وجل مع حاشية أيب عبد الغنية لطاليب طريق احلق ع-مناد من السماء. 

 184، ص: 1الرمحن صالح بن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ج:
“রাদফজিদের মাযহাব ইহুজে ধদমথর সেৃশ। শা’জব রহ. বদলন, 
রাদফজিদেরদি ভাদলাবাসা ইহুজেদেরদি ভাদলাবাসার নামান্তর। িারি 
ইহুজেরা বদল, ইমামত এিমাত্র োউে আ.-র বংশধর এি বযজক্তর িনযই 
প্রদযািয। আর রাদফজিরা বদল, ইমামত এিমাত্র আলী রা.-র বংশধর 
এি বযজক্তর িনযই প্রদযািয। এমজনভাদব ইহুজেরা বদল, আল্লাহর রাস্তায় 
কিাদনা জিহাে কনই, যতক্ষি না মাসীহুে োজ্জাল এিজি মাধযম বযবহার 
িদর আিাশ কথদি অবতরি িরদব। আর রাদফজিরা বদল, আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাে কনই, যতক্ষি না ইমাম মাহজে কবর হদবন এবং আিাশ 

কথদি এিিন আহ্বায়ি আহ্বান িরদবন।” –আলগুনইয়াহ জলতাজলজব 
তাজরজিল হাি, আবু আব্দুর রহমান সালাহ িতত িীিাসহ: ১/১৮৪  
ইবন ুআজবল ইয আলহানাজফ রহ. (৭৪৬ জহ.) বদলন, 

ِر ِمَن الج  َمج َِهاُد َماِضَياِن َمَع أُويل األج جُّ َواجلج ِلِمنَي، بـَّرِِهمج َوفَاِجرِِهمج، قوله: )َواحلَج ُمسج
ُقُضُهَما(. ش: ُيِشرُي الشهيجُخ رمحه هللا  ٌء َواَل يـَنـج إىل ِقَياِم السهاَعة، اَل يـُبجِطُلُهَما َشيج
إىل الرهدِّ على الرهاِفَضة، َحيجُث قَالُوا: اَل ِجَهاَد يف َسِبيِل هللا حىت خَيجرَُج الرَِّضا ِمنج 

َويـَُناِدي ُمَناٍد ِمَن السهَماِء: اتهِبُعوُه!! َوبُطجاَلُن َهَذا الجَقوجِل أَظجَهُر ِمنج أَنج آِل حُمَمهٍد، 
َتَدله عليه ِبَدلِيٍل.  شرح العقيدة الطحاوية إلبن أىب العز احلنفي، حتقيق -ُيسج

 443/ 2أمحد حممد شاكر: 
“ত্বাহাজব রহ. এর বক্তবয, ‘কনিিার কহাি ফাদসি কহাি, মুসজলম 
উলুল আমরদের সাদথ জমদল জিয়ামত পযথন্ত হজ্জ ও জিহাে চলমান 

থািদব। কিাদনা জিছুই তা বাজতল ও নসযাৎ িরদত পারদব না’। 
বযাখযা: শায়খ রহ. রাদফজিদের খণ্ডদনর প্রজত ইজেত িদরদছন। 
রাদফজিরা বদল, ‘যতজেন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়া সাল্লাম) 
বংশ কথদি করিা আত্মপ্রিাশ না িরদব এবং আিাশ কথদি কর্াষিা না 
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আসদব কয, কতামরা তার অনুসরি ির, ততজেন জফ সাজবজলল্লাহ কিাদনা 

জিহাে িরা যাদব না’।  
এিথাজির বাতুলতা এতই সুস্পষ্ট, যার িনয েলীল প্রমাি 

জনষ্প্রদয়ািন।”–শরহুল আজিোজতত ত্বাহাজবয়যাহ, ইবন ু আজবল ইয: 
২/৪৪৩ 
আরও কেখুন, ইমাম আবুল হাসান আশআজর রহ. (৩২৪ জহ.) রজচত 
‘মািালাতুল ইসলাজমজয়যন ওয়া ইখজতলাফুল মুসাল্লীন: ২/২৩৬   

ঈসা আ. িততথি োজ্জালদি হতযা িরা পযথন্ত জিহাে চলমান থািদব 

পক্ষান্তদর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাআহ’র আজিো হল, হযরত 
ঈসা আ. িততথি োজ্জালদি হতযা িরা পযথন্ত অজবরত জিহাে চলদব। 
হােীদস সুস্পষ্ট িদর বলা হদয়দছ, জিহাে শরীয়দতর এমন এিজি জবধান, 
যা কিয়ামত পযথন্ত চলদব। সহীহ বুখারীর বিথনায় এদসদছ,  

عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ) اخليل معقود يف نواصيها  - 2695
 1047/ 3صحيح البخاري:  -اخلري إىل يوم القيامة ( 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম কথদি বজিথত, জতজন বদলন, 

কর্াোর িপাদলর কিশগুদে জিয়ামত পযথন্ত িলযাি রদয়দছ।” -সহীহ 
বুখারী: ৩/১০৪৭ 
সহীহ মুসজলদম এদসদছ, 

 -قال  -ال تزال طائفة من أمىت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة 
فيقول أمريهم تعال صل لنا،  -صلى هللا عليه وسلم -فينزل عيسى ابن مرمي 

صحيح  -يقول ال، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة هللا هذه األمة.ف
 95/ 1مسلم للنيسابوري: 

“জিয়ামত পযথন্ত আমার উম্মদতর এিেল হদির উপর প্রজতজষ্ঠত 
কথদি বাজতদলর জবরুদে জিতাল িরদত থািদব। অবদশদষ ঈসা 
আলাইজহস সালাম অবতরি িরদবন। তখন মুসজলমদের আজমর 
বলদবন, আসুন। আমাদের ইমামত িরুন। জতজন উত্তর জেদবন, না, 
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আপনাদেরই এিিন অনযদের ইমাম হদবন। এ হল এ উম্মদতর িনয 

আল্লাহ প্রেত্ত জবদশষ সম্মাননা।” -সহীহ মুসজলম: ১/৯৫ 
অনয এি হাজেদস এদসদছ, 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان   2534-
صلى هللا عليه -ك قال قال رسول هللا عن يزيد بن أىب نشبة عن أنس بن مال

: ثالثة من أصل اإلميان : الكف عمن قال ال إله إال هللا وال تكفره  -وسلم 
بذنب وال خترجه من اإلسالم بعمل واجلهاد ماض منذ بعثىن هللا إىل أن يقاتل 

 -آخر أمىت الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل واإلميان ابألقدار.
 324/ 2للسجستاين: سنن أيب داود 

“আনাস ইবদন মাজলি রা. হদত বজিথত, জতজন বদলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বদলদছন, ঈমাদনর মূল হল জতনজি 
জবষয়, (এি) কয বযজক্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্  িাদলমা পাি িদর মুসজলম 
হদয়দছ, তাদি হতযা ও িষ্ট কেয়া হদত জবরত থািা; কিাদনা পাদপর 
িারদি তাদি িাদফর না বলা; (জশরি ও িুফজর ছাো) অনয কিাদনা 
আমদলর িারদি তাদি ইসলাম হদত বজহষ্কার না িরা। (েুই) যখন 
কথদি আল্লাহ্ আমাদি নবী িদরদছন, তখন কথদিই জিহাে চালু রদয়দছ 
এবং চলদত থািদব এই পযথন্ত কয, আমার উম্মদতর কশষ েলজি 
োজ্জাদলর সাদথ জিতাল িরদব। কিাদনা অতযাচারীর িুলুম এবং কিাদনা 
নযায়পরায়দনর ইনসাদফর দ্বারা জিহাে বন্ধ হদব না। (জতন) তািজেদরর 
প্রজত ঈমান তথা ভাদলামন্দ সব জিছু আল্লাহর পক্ষ হদত হয় বদল জবর্শ্াস 

িরা।” -সুনাদন আবু োউে: ২/৩২৪ 

ইমাদম ‘িাদয়দর’র সদেও জিহাে িরা আবশযি 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাআহ’র আজিো হল, ‘ইমাদম আদেল’ 
তথা নযায়পরায়ি ইমাদমর সদে কযমন জিহাে িরদত হয়, কতমজন 

‘ইমাদম িাদয়র’ তথা িাদলম শাসদির সদেও জিহাে িরা আবশযি। 
িাদলম ও অতযাচারী শাসদির সদে জিহাে িরার জবষদয় কযদহতু 
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মানুদষর মদধয জদ্বধা সংশয় থািদত পাদর এবং এিারদি জিহাে বন্ধ হদয় 
কযদত পাদর, এিনয হােীদস জবষয়জি সুস্পষ্ট িদর কেয়া হদয়দছ। ইরশাে 
হদে,   

اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا والصالة واجبة  2535 -
عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصالة واجبة 

سنن أيب داود  -على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر .
 325/ 2: للسجستاين

“শাসদির সাদথ জমদল জিহাে িরা কতামাদের উপর ফরি, চাই কস 
কনিিার কহাি বা ফাদসি। প্রদতযি মুসজলদমর কপছদন নামায পো 
কতামাদের উপর ফরি, কস (ইমাম) কনিিার কহাি অথবা ফাদসি, 
যজেও কস িরীরা গুনাহ িদর। প্রদতযি মুসজলদমর িানাযা পো ফরি, 

কস কনিিার কহাি বা ফাদসি, যজেও কস িবীরা গুনাহ িদর।” -
সুনাদন আবু োউে: ২/৩২৫ 
এই মদমথ আরও অদনি হােীস বজিথত হদয়দছ জবজভন্ন জিতাদব। উদল্লজখত 
হােীসজির বচনশশলী কথদি কয জবষয়জি পজরষ্কার, তা হদে, কিউ কযন 
ইমাম ফাদসি হওয়ার অিুহাদত জিহাে বিথন না িদর, ইমাম ফাদসি 
হওয়ার অিুহাদত সালাদতর িামাত বিথন না িদর এবং মাইদয়তদি 
ফাদসি হওয়ার অিুহাদত িানাযাহীন না রাদখ, এজবষদয় সতিথ িরার 
িনযই মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম হােীসজি বদলদছন। 
িারি জিহাে, িামাত এবং িানাযা এতই গুরুত্বপূিথ জবষয়, যা এমন 
অিুহাদত ছাোর সুদযাগ কনই। সুতরাং ভাল ও কযাগয ইমাম থািদল 
কযমন এগুদলা আোয় িরদত হদব, কতমজন ভাল ইমাম না থািদল মন্দ 
ইমাদমর সদে হদলও আোয় িরদত হদব। কিাদনা অবস্থায়ই এগুদলা 
ছাো যাদব না।  
জিন্তু অদ্ভুত বযাপার হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম কয 
হােীসজি বলদলন, জিহাে চালু রাখার িনয; কয হােীস বদল সতিথ 
িরদলন, জিহাে কযন কিাদনা অবস্থায়ই বন্ধ িরা না হয়, কসই হােীসজি 
কেজখদয়ই আিিাল এি কেজির জ্ঞানপাপীরা বলদছ, এখন জিহাে িরা 
যাদব না। তারা হােীসজির অপবযাখযা িদর বলদছ, হােীদস কযদহত ু
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ইমাদমর সদে জিহাে িরদত বলা হদয়দছ; চাই ইমাম আদেল কহাি আর 
িাদয়র কহাি, সুতরাং ইমাম ছাো জিহাে িরা যাদব না। লা হাওলা ওয়া 
লা িুওয়াতা ইল্লা জবল্লাজহল আজলজয়যল আজিম!  

ইমাম না থািদলও জিহাে জবলজবত িরা যাদব না 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাআহ’র আজিো হল, ইমামুল মুসজলজমন না 
থািদলও জিহাে চাজলদয় কযদত হদব। ইমাম না থািার ওিদর জিহাে 
মওিুফ বা জবলজবত িরা যাদব না।  
ইবদন িুোমা মািজেজস রহ. (৬২০ জহ.) বদলন, 

فان عدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت بتأخريه، وإن حصلت 
غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة األماء حىت 

 10/374املغين: -يقوم إمام احتياطا للفروج.اهـ 
“যজে ইমাম না থাদি তাহদল এ িারদি জিহাে জপজছদয় কেয়া যাদব না। 
কিননা, জপজছদয় কেয়ার দ্বারা জিহাদে জনজহত মাসলাহাত ও িলযািসমূহ 
হাতছাো হদয় যাদব। গনীমত লাভ হদল হিোরদের মাদি শরীয়দত 
বজিথত জনয়মানুযায়ী বণ্টন িদর কনদব। তদব িািী রহ. বদলন, ইমাম 
জনধথারি না হওয়া পযথন্ত লজ্জাস্থান হালাল হওয়ার মদতা গুরুতর জবষদয় 

সতিথতাবশত োসীদের বণ্টন স্থজগত রাখদব।” -আলমুগনী ১০/৩৭৪ 

কক্ষত্র জবদশদষ ইমাম জনদষধ িরদলও জিহাে িরা িরুজর 
ফিীহগি জলদখদছন, জবদশষ পজরজস্থজতদত ইমাদমর জনদষধাজ্ঞা সদেও 
জিহাদে কবর হওয়া আবশযি হদয় যায়। তাদের এ িথা কথদিও প্রমাজিত 
হয়, জিহাদের মুখাতাব শুধুমাত্র ইমাম বা শাসিদেজি নয়। এিইভাদব 
জিহাদের িনয ইমাম শতথ নয়।  
ইমাম সারাখসী রহ. (৪৮৩ জহ.) বদলন, 

وإن هنى اإلمام الناس عن الغزو واخلروج للقتال فليس ينبغي هلم أن يعصوه إال 
أن يكون النفري عاما، ألن طاعة األمري فيما ليس فيه ارتكاب املعصية واجب،  
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هناك بعد هني املوىل ال خيرج إال إذا كان كطاعة السيد على عبده فكما أن 
 1457شرح السري الكبري، ص: -النفري عاما فكذلك ها هنا. 

“ইমাম যজে কলািিনদি যুে িরদত এবং জিতাদল কবর হদত জনদষধ 
িদরন, তাহদল তাদের িনয তার আদেশ অমানয িরা িাদয়য নয়। তদব 
যজে নাজফদর আম হদয় যায় তাহদল জভন্ন িথা। কিননা কযখাদন আজমদরর 
আনুগতয িরদত কগদল নাফরমানীদত জলপ্ত হদত হয় না, কসখাদন 
আজমদরর আনুগতয ফরি। কযমন কগালাদমর িনয মজনদবর আনুগতয 
ফরি। কসখাদন কযমন মজনব জনদষধ িরদল কগালাম জিহাদে যাদব না, 
তদব নাজফদর আম হদল (জনদষধ িরদলও) যাদব, এখাদন (ইমাদমর 

কক্ষদত্র)ও জবষয়জি কতমনই।” -শরহুস জসয়াজরল িাজবর: ১৪৫৭ 
ইবদন হাযম রহ. (মৃত ৪৫৬ জহ.) বদলন, 

لَْيِجُدوا فِيكُْم  َوقَْد قَاَل َتَعاََل: }قَاِتلُوا ال َِذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكف َاِر َو
لَْو أَن َ 123غِلَْظًة{ ]التوبة:  [ فَلَْم يَُخص َ بِأَْمِر اْْلَِماِم َوََل ِبَغْْيِ أَْمِرهِ َو

ًما نَََه عَ  لَِك، أِلَن َُه أََمَر إَما ْن قَِتاِل أَْهِل الَْحْرِب لََوَجَبْت َمْعِصَيُتُه ِِف ذَ
 .بَِمْعِصَيٍة فَََل َسْمَع َوََل َطاَعَة لَهُ 

ِ َل ُتكَل َُف إَِل نَْفَسَك{ ]النساء:  َ َوقَاَل َتَعاََل: }فََقاِتْل ِِف َسِبيِل الِل 
ٌه إََل كُل ِ 84 لِْجَهاِد  [ َوَهَذا ِخَطاٌب ُمَتَوج ِ ُمْسلٍِم، فَكُل ُ أََحٍد َمأُْموٌر بِا

ْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاَل{   َوإِْن لَْم يَُكْن َمَعُه أََحٌد، َوقَاَل َتَعاََل: }ا
ْنِفُروا َجِميًعا{ 41]التوبة:  ْنِفُروا ثَُباٍت أَِو ا [ ، َوقَاَل َتَعاََل: }فَا
ر ال 421\ 5المحَل باْلثار: -[ . 71]النساء:   فكر، بْيوت ، دا

“আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘িাদফরদের মদধয যারা কতামাদের 
জনিিবতথী, কতামরা তাদের সদে যুে ির। তারা কযন কতামাদের মদধয 

িদিারতা কেখদত পায়।’ আয়াদত জিহােদি ইমাদমর আদেশ বা অনয 
িারও আদেদশর সাদথ খাস িরা হয়জন। বরং কিাদনা ইমাম যজে 
হারবীদের জবরুদে জিতাল িরদত জনদষধ িদরন, তাহদল তার এ জনদেথশ 
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অমানয িরা আবশযি। িারি, জতজন অনযাদয়র জনদেথশ জেদয়দছন। িাদিই 
তার এ িথা কশানা ও মানা যাদব না।  
আল্লাহ তায়ালা আরও বদলন, ‘সুতরাং তুজম আল্লাহর পদথ যুে ির। 

কতামার উপর কতামার জনদির ছাো অনয িাদরা োয়ভার কনই।’ 
আল্লাহ তাআলার এ কখতাব-সদবাধন প্রজতজি মুজমনদি উদেশয িদর 
িরা হদয়দছ। িাদিই প্রদতযদিই জিহাদের আদেদশ আজেষ্ট, যজেও তার 
সাদথ কিউ না থাদি। আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘কতামরা (জিহাদের িনয) 

কবর হদয় পে হালিা অবস্থায় থাি বা ভারী অবস্থায় থাি’। জতজন 
আদরা বদলন, ‘অতুঃপর পৃথি পৃথি বাজহনীরূদপ (জিহাদের িনয) 

কবর হও জিংবা সিদল এিই সদে কবর হও’।” –আলমুহাল্লা: 
৫/৪২১ 
ইমামুল হারামাইন িুওয়াইজন রহ. (৪৭৮ জহ.) বদলন, 

فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف جتري قضااي الوالايت،  
 :وقد بلغ تعذرها منتهى الغاايت. فنقول

ولكن األدب يقتضي فيه  أما ما يسوغ استقالل الناس ]فيه[ أبنفسهم  -
مطالعة )مطاوعة( ذوي األمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد اجلمع، وجر 
العساكر إىل اجلهاد، واستيفاء القصاص يف النفس والطرف، فيتواله الناس عند 

 .خلو الدهر
ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس يف نفض الطرق 

اد، ]فهو[ من أهم أبواب األمر ابملعروف، والنهي عن السعاة يف األرض ابلفس
  .عن املنكر

وإمنا ينهى آحاد الناس عن شهر األسلحة استبدادا إذا كان يف الزمان  -
]وزر[ قوام على أهل اإلسالم، فإذا خال الزمان عن السلطان، وجب البدار 

 .على حسب اإلمكان إىل درء البوائق عن أهل اإلميان
االستقالل ابألنفس من قبيل ]االستحثاث[ على ما هو  وهنينا الرعااي عن

األقرب إىل الصالح، واألدىن إىل النجاح، فإن ما يتواله السلطان من أمور 



 
64 

 

السياسة أوقع وأجنع، وأدفع للتنافس، وأمجع لشتات الرأي. )و( يف متليك 
 .الرعااي أمور الدماء، وشهر األسلحة، وجوه من اخلبل ال ]ينكرها[ ذوو العقل

وإذا مل يصادف الناس قواما أبمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا ابلقعود 
عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإهنم لو تقاعدوا عن املمكن، عم الفساد 

 387-386\ 1غياث اإلمم يف التياث الظلم: –البالد والعباد. 
“যজে এমন যামানা আদস, যখন শজক্ত ও সক্ষমতায় স্বয়ংসম্পূিথ কযাগয 
কিান ইমাম কনই, তাহদল কনততত্ব-িততথত্ব জিভাদব পজরচাজলত হদব; অথচ 
তা অক্ষমতার চূোন্ত পযথাদয় কপৌাঁদছ কগদছ? (এর সমাধাদন) বলদবা,  
কযসব জবষয় িনগি জনদিরাই আোয় িদর কনয়ার ববধতা আদছ, তদব 
আেব হল োজয়ত্বশীল ও জবজশষ্টিনদের অবগজত ও জনদেথশনা সাদপদক্ষ 
িরা; কযমন িুমআ িাদয়ম, জিহাদের িনয বাজহনী কপ্ররি, হতযা বা 
যখদমর কিসাস কনয়া; ইমাম না থািািাদল িনগি জনদিরাই কসগুদলা 
আঞ্জাদমর বযবস্থা কনদব।   
ইমাম না থািার সময় যজে শজক্তধর জিছু েল যজমদন সন্ত্রাস ও ফাসাে 
জবস্তারিারীদের কথদি িনচলাচদলর পথর্াদির জনরাপত্তা বযবস্থা গ্রহি 
িদর, তাহদল তা (শুধ ু ববধই নয়, বরং) অজত গুরুত্বপূিথ আমর জবল 

মা’রূফ ও নাজহ আজনল মুনিাদরর িাি হদব। 
(ইমাদমর অনুমজত বযতীত) িনগি জনদিরাই (এসব জবষদয়) পেদক্ষপ 
গ্রহি িরদত আমরা জনদষধ িদরজছলাম অজধিতর শাজন্ত শৃঙ্খলা প্রজতষ্ঠা 
ও িাজময়াজব অিথদনর প্রজত উদু্বে িরার িনয। কিননা, সুলতান জনদি 
কয জবষদয়র পেদক্ষপ কনন ও পজরচালনা িদরন, কসজি তুলনামূলি 
অজধি িাযথির ও সফল হয়। জববাে ও জবশৃঙ্খলা িম হয়। িনগিদি 
জবচার আচার ও অস্ত্র প্রদয়াদগর স্বাধীনতা জেদয় জেদল অদনি রিদমর 
জবশৃঙ্খলা কেখা কেয়, যা কিান জবদবিবান বযজক্ত অস্বীিার িরদত পারদব 
না। জিন্তু িনগদির সাজবথি কেখাদশানার মদতা কযাগয ইমাম যজে না 
থাদি, যার িাদছ তারা আেয় কনদব, তাহদল যতিুিু ফাসাে ও 
জবশৃঙ্খলা প্রজতহত িরার সামথথয তাদের আদছ, ততিুিুও আঞ্জাম না 
জেদয় বদস থািদত আদেশ কেয়া এদিবাদরই অদযৌজক্তি। িারি, যতিুিু 
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সামদথথয আদছ, ততিুিু যজে আঞ্জাম না কেয়, তাহদল কেশ-িনগি 

সবজিছুই ফাসাদে ভদর যাদব।” -জগয়াসুল উমাম ১/৩৮৬-৩৮৭ 
শায়খ ইবদন উলাইশ মাদলজি রহ. (১২৯৯ জহ.) বদলন,  

َوَعنج ابجِن الجَقاِسِم إنج َطِمَع قـَوجٌم يِف فـُرجَصٍة يِف َعُدوٍّ قـُرجهَبُمج َوَخُشوا إنج أَعجَلُموا 
َماَم مَيجنَـُعُهمج فـََواِسٌع ُخُروجُ  َتأجِذنُوُه قَاَل ابجُن َحِبيٍب مسَِعجت اإلجِ ُهمج َوَأَحبُّ إىَله أَنج َيسج

َماُم َعنج الجِقَتاِل ِلَمصجَلَحٍة ُحّرَِمتج خُمَالََفُتُه إاله أَنج  َل الجِعلجِم يـَُقولُوَن إنج هَنَى اإلجِ أَهج
َماِم اَلزَِمةٌ  ٍد طَاَعُة اإلجِ ٍل َما ملَج أَيجُمرج يـَزجمَحَُهمج الجَعُدوُّ َوقَاَل ابجُن ُرشج ، َوِإنج َكاَن َغريجَ َعدج

 .ِ َِهاِد الجُمتَـَعنيِّ ُي َعنج اجلج فتح العلي املالك يف -مبَعجِصَيٍة َوِمنج الجَمعجِصَيِة النـههج
 392/ 1الفتوى على مذهب اإلمام مالك: 

“ইবনুল িাজসম রহ. কথদি বজিথত, জিছু কলাি তাদের জনিিস্থ কিাদনা 
শত্রুদি বাদগ কপল। তাদের আশঙ্কা হল, ইমামুল মুসজলজমনদি িানাদল 
জতজন বারি িরদবন। তাহদল এমতাবস্থায় (অনুমজত ছাোই) জিহাদে 
কবর হওয়া ববধ হদব। তদব আমার িাদছ অজধি ভাল মদন হয় অনুমজত 
জনদয় কনয়া।  
ইবদন হাবীব রহ. বদলন, আজম আহদল ইলমদের বলদত শুদনজছ, ইমাম 
কিাদনা মাসলাহাদতর প্রজত লক্ষয িদর জিতাল িরদত জনদষধ িরদল, 
তার জবরুোচরি িরা হারাম। তদব যজে শত্রু আক্রমি িদর বদস তাহদল 
জভন্ন িথা। ইবদন রুশে রহ. বদলন, ইমাম নযায়পরায়ি না হদলও তার 
আনুগতয আবশযি, যতক্ষি না কিান গুনাদহর আদেশ কেন। আর 

ফরদি আইন জিহাদে বাধা কেয়া গুনাদহর িাি।” -ফাতহুল 
আজলজয়যল মাজলি: ১/৩৯২ 

ইবদন আসাজির রহ. (৫৭১ জহ.) আহমাে ইবদন সা’লাবা 
আলআজমজল রহ. কথদি বিথনা িদরন,  

سئل وكيع بن اجلراح عن قتال العدو مع اإلمام اجلائر قال: إن كان جائرا وهو 
يعمل يف الغزو مبا حيق عليه فقاتل معه، وإن كان يرتشي منهم ويهادهنم فقاتل 

 71/47اتريخ دمشق: -على حيالك. اهـ 
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“িাদলম ইমাদমর সাদথ জমদল শত্রুর (তথা িাদফরদের) জবরুদে যুে 

িরার বযাপাদর ওয়াজি’ ইবনুল িাররাহ রহ. (১৯৭ জহ.) এর িাদছ 
প্রশ্ন িরা হদয়জছল। জতজন উত্তর কেন, িাদলম হদলও যজে যথাযথভাদব 
জিহাে িদর, তাহদল তার সাদথ জমদলই যুে ির। পক্ষান্তদর কস যজে 
শত্রুদের কথদি র্ুষ জনদয় সজন্ধ িদর, তাহদল তুজম কতামার জনদির মদতা 

িদর জিহাে ির।” -তাজরদখ জেমাশি ৭১/৪৭ 
খতীব শারজবনী শাজফজয় রহ. (৯৭৭ জহ.) বদলন,  

فصل [ فيما يكره من الغزو ، ومن حيرم أو يكره قتله من الكفار ، وما جيوز  ]
وألنه أعرف من قتاهلم به ) يكره غزو بغري إذن اإلمام أو انئبه ( أتداب معه ، 

غريه مبصاحل اجلهاد ، وإمنا مل حيرم ؛ ألنه ليس فيه أكثر من التغرير ابلنفوس 
 ...  وهو جائز يف اجلهاد

 . تنبيه : استثىن البلقيين من الكراهة صورا
 . إحداها : أن يفوته املقصود بذهابه لالستئذان

 دنيا كما يشاهداثنيها : إذا عطل اإلمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور ال
. 

مغىن احملتاج: -اثلثها : إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه مل أيذن له . اهـ 
17/287 

“ইমাম বা তার নাদয়দবর অনুমজত ছাো জিহাে মািরুহ। ... তদব 
বুলজিজন রহ. িদয়ি সূরতদি এর বযজতক্রম বদলদছন।  
১. অনুমজত জনদত কগদল যজে জিহাদের মূল উদেশয হাতছাো হদয় যায়। 
২. যজে ইমাম ও তার বসনয-সামন্ত জিহাে কছদে েুজনয়ার কভাগ জবলাদস 
জলপ্ত হদয় যায়। 

৩. যজে প্রবল ধারিা হয় কয, অনুমজত চাইদল অনুমজত কেদব না।” –
মুগজনল মুহতাি: ১৭/২৮৭ 
জিহাদের িনয ইমাম জবষয়ি উপদরাক্ত আদলাচনায় আমরা সুস্পষ্ট 
কেখলাম, ইমাম বযতীত জিহাে কনই বা জিহাদের িনয ইমাম শতথ, এজি 
রাদফজি জশয়াদের আজিো। পক্ষান্তদর মুসজলমদের আজিো হদে, ইমাম 
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থািদল এবং শরীয়াহ কমাতাদবি জিহাদের োজয়ত্ব আঞ্জাম জেদল, তার 
আনুগতয িদর সাধারি মানুষদিও জিহাে িরদত হদব। এমনজি ইমাম 
যজে িাদলম হয় তুবও। আর যজে ইমাম না থাদিন বা কথদিও জিহাদের 
োজয়ত্ব আঞ্জাম না কেয় জিংবা ফরি জিহাে িরদত জনদষধ িদর, তাহদল 
তার এই জনদষধাজ্ঞা মানা িাদয়য নয়; বরং তার জনদষধাজ্ঞা উদপক্ষা িদর 
জিহাে িরা মুসজলমদের উপর ফরি। 

শরীয়দতর অদনি ইিদতমায়ী ফজরযাই এরিম 
এজি শুধ ু জিহাদের জবধানই নয়; মুসজলমদের আদরা অদনি ইিদতমায়ী 
আমল ও ফরদি কিফায়ার জবধানই এরিম। িািগুদলা আঞ্জাম কেয়ার 
ও বযবস্থাপনার প্রধান োজয়ত্ব শাসি ও উলুল আমদরর এবং তারাই 
আওয়ালীদন মুখাতাব। উলুল আমর ও ইমামুল মুসজলজমন যখন 
মুসজলমদের এই ইিদতমায়ী িািগুদলা আঞ্জাম কেন, তখন অনযদের 
োজয়ত্ব তাদের আনুগতয িরা। পক্ষান্তদর যখন উলুল আমর ও শাসিগি 
িািজি আঞ্জাম জেদবন না, তখন সাধারি কথদি সাধারি প্রজতজি 
মুসজলদমর োজয়ত্ব িািজি আঞ্জাম কেয়ার িনয সাধয অনুযায়ী কচষ্টা 
চাজলদয় যাওয়া। জিছুদতই শরীয়দতর জবধানজিদি অিাযথির কছদে রাখার 
সুদযাগ কনই। তাদত সিল মুসজলমই কগানাহগার হদব।  
ইমামুল হারামাইন িুওয়াইজন রহ. (৪৭৮ জহ.) বদলন,  

أن يعدموا قدوة وأسوة وإماما جيمع شتات الرأي،  -للناس حالتان: إحدامها 
ويردوا إىل الشرع اجملرد من غري داٍع وحاٍد، فإن كانوا كذلك، فموجب الشرع 

يف فروض الكفاايت أن حيرج املكلفون القادرون لو عطلوا  -واحلالة هذه-
رض عن الباقني.فال يثبت فرضا واحدا. ولو أقامه من فيه الكفاية سقط الف

لبعض املكلفني توجيه الطلب على آخرين فإهنم ليسوا منقسمني إىل داع 
ومدعو، وحاد وحمدو، وليس ]الفرض[ متعينا على كل مكلف، فال يعقل 

 .تثبيت التكليف يف فروض الكفاايت مع عدم الوايل إال كذلك
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ل، تعني على فليضرب يف ذلك اجلهاد مثال، فنقول: لو شغر الزمان عن وا
املسلمني القيام مبجاهدة اجلاحدين، وإذا قام به عصب فيهم كفاية سقط 

 )267غياث األمم يف التياث الظلم )ص: -الفرض عن سائر املكلفني. 
“মুসজলমরা েু’জি অবস্থার সমু্মখীন হদত পাদর:  
এি. এমন এিিন ইমাম তাদের কনই, জযজন তাদের কনততত্ব কেদবন, 
তাদি অনুসরি িদর চলা যাদব এবং জযজন সিলদি ঐিযবে রাখদত 
পাদরন। বরং তারা কিাদনারিম আহ্বানিারী এবং পজরচালি ছাোই 
(জনদিদের মদতা িদর) শরীয়াহ পালন িদর যাদে। এমন পজরজস্থজতদত 

ফরদি কিফায়া যত জবধান আদছ, কসগুদলার কক্ষদত্র শরীয়াহ’র হুিুম 
হল, কস সব ফরি আঞ্জাম কেয়ার সামথথয যাদের আদছ, তারা যজে 
কিাদনা এিজি ফরি আঞ্জাম কেয়া কথদিও জবরত থাদি, তাহদলও 
গুনাহগার হদব। হযাাঁ, প্রদয়ািন পজরমাি কলাি যজে িািজি আঞ্জাম জেদয় 
কেয়, তাহদল অনযরা োজয়ত্বমুক্ত হদয় যাদব। এখাদন এমন ভাবার সুদযাগ 
কনই কয, এই কখতাব ও সদবাধন অনযদের িনয; আমার িনয নয়। 
িারি, এ অবস্থায় এমন কিাদনা জবভজক্ত কনই কয, জিছু কলাি 
পজরচালদির আসদন আদছ আর বাজিরা পজরচাজলদতর সাজরদত (বরং 
সিদলই োজয়ত্বশীল)। তাছাো জবধানজি (নামায করাযার মদতা) সিদলর 
উপর ফরদি আইনও নয়। িাদিই ইমাম না থািা অবস্থায় ফরদি 
কিফায়াগুদলার োজয়ত্বভার এভাদব বতথাদনাই যুজক্তযুক্ত।  
এখাদন আমরা উোহরিস্বরূপ জিহাদের িথা বলদত পাজর। ইমাম না 
থািদল জিহাে িরার োজয়ত্বভার মুসজলম িনসাধারদির উপরই বতথায়। 
হযাাঁ, যদথষ্ট পজরমাি মুসজলম যজে তা আোয় িদর কফদল, বাজিরা 
োজয়ত্বমুক্ত হদয় যায়।  
এ হদলা ইমাম না থািার সমদয়র জবধান। পক্ষান্তদর যজে ইমাম থাদিন 
(প্রভাব প্রজতপজত্ত ও শজক্তমত্তার িারদি) যাদি কলািিন কমদন চদল, 
তাহদল বাজহনী কপ্ররি, জিহাদের বযবস্থাপনা এবং চুজক্ত সম্পােনার োয়-

োজয়ত্ব জতজন জনদিই আঞ্জাম জেদবন” -জগয়াসুল উমাম ২৬৭-২৬৮ 
হুেূে িাদয়দমর আদলাচনায় ইবদন তাইজময়া রহ. (৭২৮ জহ.) বদলন,  
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ود واحلقوق أو إضاعته لذلك لكان لو فرض عجز بعض األمراء عن إقامة احلد
ذلك الفرض على القادر عليه.  وقول من قال ال يقيم احلدود اال السلطان 
ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلني ابلعدل كما يقول الفقهاء األمر اىل احلاكم إمنا 
هو العادل القادر فاذا كان مضيعا ألموال اليتامى أو عاجزا عنها مل جيب 

مع امكان حفظها بدونه وكذلك األمري إذا كان مضيعا للحدود تسليمها اليه 
جمموع -أو عاجزا عنها مل جيب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه. 

 )176/ 34الفتاوى البن تيمية )
“যজে এমন হয় কয, কিাদনা এিিন আজমর হুেূে িাদয়ম িরদত এবং 
মানুদষর হি বুজিদয় জেদত অক্ষম হদয় পদেদছন জিংবা (সামথথয থািা 
সদেও) িরদছন না, তাহদল (িনসাধারদির মদধয) যাদের সক্ষমতা 
আদছ, এসদবর োয়-োজয়ত্ব তাদের উপর বতথাদব। আর (আইম্মাদয় 
কিরাম) যারা বদলদছন, সুলতান ও তার নাদয়বগি ছাো অনয কিউ 
হুেূে িাদয়ম িরদত পারদব না, তাদের এ িথা কস সময় প্রদযািয, যখন 
সুলতান ও তার নাদয়বগি কসগুদলা িাদয়ম িরদত সক্ষম এবং 
ইনসাদফর সাদথ িাদয়মও িরদছন। কযমন ফুিাহাদয় কিরাম (অদনি 

কক্ষদত্র) বদলদছন, ‘এ জবষয়জির োজয়ত্ব শাসদির’ এর দ্বারা ঐ শাসি 
উদেশয, জযজন নযায়পরায়ি এবং সক্ষম। পক্ষান্তদর যখন (তার বযাপাদর 
িানা আদছ কয,) জতজন ইয়াজতমদের মাদলর যথাযথ কহফািত িরদবন 
না বা িরদত অক্ষম, তখন অনয পন্থায় কহফািত িরা সম্ভব হদল, তার 
হাদত কসাপেথ িরার আবশযিীয়তা থািদব না। এমজনভাদব আজমর যজে 
এমন হন কয, জতজন হেসমূহ যথাযথ িাদয়ম িদরন না জিংবা িাদয়ম 
িরদত অক্ষম, তাহদল অনযভাদব িাদয়ম িরা সম্ভব হদল, তার হাদত 

কসাপেথ িরার আবশযিীয়তা থািদব না।” -মািমুউল ফাতাওয়া 
৩৪/১৭৬ 
অবশয হেূে জিসাস আদেৌ ইমাম ও তাাঁর প্রজতজনজধ বযতীত অনয কিউ 
প্রদয়াগ িরদত পারদব জি না, কিান কক্ষদত্র পারদব কিান কক্ষদত্র পারদব 
না, জবষয়জি জবদিষি সাদপক্ষ এবং এদত ফুিাহাদয় কিরাদমর মতদভে 
রদয়দছ। আমরা এখাদন কস জবদিষদি যাজে না। 
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ইবদন তাইজময়া রহ. আদরা বদলন, 

وإذا كان مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أمر وهني؛ فاألمر الذي بعث هللا به 
رسوله هو األمر ابملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر وهذا 

}والمؤمنون والمؤمنات بعضهم نعت النيب واملؤمنني؛ كما قال تعاىل: 
لم  لياء بعض يأمرون با . وهذا واجب  عروف وينهون عن المنكر{أو

على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصري فرض عني على القادر 
الذي مل يقم به غريه والقدرة هو السلطان والوالية فذوو السلطان أقدر من 
غريهم؛ وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم. فإن مناط الوجوب هو 

}فاتقوا اهلل ما ب قدرته قال تعاىل: القدرة؛ فيجب على كل إنسان حبس
 65/ 28جمموع الفتاوى: - استطعتم{.

“কযদহতু সমগ্র দ্বীন ও সিল িততথদত্বর মূল হদলা আমর ও নাহী, কতা 
কযই আমর ও নাহী জেদয় আল্লাহ তায়ালা তাাঁর রাসূলদি কপ্ররি িদরদছন 
তা হদলা, আমর জবল মারূফ ও নাহী আজনল মুনিার। এিা নবী ও 
মুজমনদের গুি। আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘মুজমন নর ও নারী পরস্পদর 
এদি অদনযর সহদযাগী। তারা সৎ িাদির আদেশ িদর অসৎ িাদি 

বাধা কেয়’ [সুরা তাওবা: ৭১]। এিা প্রদতযি সক্ষম মুসজলদমর উপর 
ফরি। তা ফরদি কিফায়া, জিন্তু যখন অনয কিউ তা না িদর তখন 
সক্ষম বযজক্তর উপর তা ফরদি আইন হদয় যায়। সামথথয হদলা ক্ষমতা ও 
িততথত্ব। ক্ষমতাধর বযজক্তবগথ অনযদের তুলনায় অজধি সক্ষম। এিনয 
তাদের উপর এ োজয়ত্ব অনযদের তুলনায় কবজশ। িারি োজয়দত্বর জভজত্ত 
হদলা সামথথয। তাই সামথথয অনুপাদতই প্রদতযি বযজক্তর উপর তা ওয়াজিব 

হদব। আল্লাহ তায়ালা বদলন, ‘কতামরা যথাসাধয আল্লাহদি ভয় ির’। 
[সুরা তাগাবুন: ১৬]” -মািমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৬৫ 
জতজন আদরা বদলন, 

وقد تبني هبذا أن الدعوة إىل هللا جتب على كل مسلم؛ لكنها فرض على 
الكفاية وإمنا جيب على الرجل املعني من ذلك ما يقدر عليه إذا مل يقم به غريه 
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غ ما جاء به الرسول واجلهاد وهذا شأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتبلي
 166/ 15جمموع الفتاوى: -يف سبيل هللا وتعليم اإلميان والقرآن. 

“পূদবথাক্ত আদলাচনা হদত স্পষ্ট হল, আল্লাহর জেদি আহ্বান িরা 
প্রদতযি মুসজলদমর উপর ফরি। তদব তা ফরদি কিফায়া। জনজেথষ্ট বযজক্তর 
উপর তার সামথথয অনুযায়ী তা ফরদি আইন হয়, যখন অনয কিউ তা না 
িদর। আমর জবল মারূফ, নাহী আজনল মুনিার, রাসূদলর আনীত দ্বীদনর 
তাবলীগ, জিহাে জফ সাজবজলল্লাহ এবং ঈমান ও িুরআন জশক্ষা কেয়ার 

জবধানও এিাই।” -মািমুউল ফাতাওয়া: ১৫/১৬৬ 

এ িাতীয় ফরি জবধাদনর জিছ ুেষৃ্টান্ত 

েৃষ্টান্ত-১: িমুআহ 

হানাজফ ফুিাহাদয় কিরাম বদলদছন, িুমআর নামায সহীহ হওয়ার িনয 
ইমাদমর অনুমজত শতথ। িারি এজি মুসজলমদের এিজি ইিদতমায়ী 
আমল। সুতরাং ইমাদমর অনুমজত ছাো কিউ িুমআ পোদল হদব না। 
জিন্তু এিই সদে তাাঁরা এও বদলদছন কয, যজে ইমাম না থাদি, বা তার 
অনুমজত কনয়ার বযবস্থা না থাদি জিংবা জবনা িারদি ইমাম িুমআ পেদত 
বাধা কেন, তাহদল িনগি এিিনদি ইমাম বাজনদয় িুমআ আোয় িদর 
কনদব। এ িারদি োরুল হারদবও িুমআ পেদত হয়, অথচ কসখাদন কতা 
ইমামই কনই।  

‘আলমাওসূআ’তুল জফিজহয়যাহ আলিুদয়জতয়যাহ’য় সুলতাদনর 
শতথ প্রসদে বলা হদয়দছ, 

، أو حضور الشرط الثاين: واشرتطه احلنفية، إذن السلطان بذلك، أو حضوره
انئب رمسي عنه، إذ هكذا كان شأهنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم ويف عهود اخللفاء الراشدين
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هذا إذا كان مثة إمام أو انئب عنه يف البلدة اليت تقام فيها اجلمعة، فإذا مل 
يوجد أحدمها، ملوت أو فتنة أو ما شابه ذلك، وحضر وقت اجلمعة كان 

 .ن جيتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي هبم اجلمعةللناس حينئذ أ
أما أصحاب املذاهب األخرى فلم يشرتطوا لصحة اجلمعة أو وجوهبا شيئا مما 

املوسوعة الفقهية الكويتية، -يتعلق ابلسلطان، إذان أو حضورا أو إانبة.
 ، وزارة األوقاف27/197

“িুমআর িনয জদ্বতীয় শতথ –এই শতথজি হানাফী মাযহাব মদত 

প্রদযািয– সুলতাদনর অনুমজত বা উপজস্থজত জিংবা তাাঁর রাষ্ট্রীয় 
প্রজতজনজধর উপজস্থজত। কিননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
এবং খুলাফাদয় রাজশেীদনর যামানায় এভাদবই িুমআর নামায আোয় 
িরা হত। 
অবশয এই শতথজি তখনই প্রদযািয, যখন িুমআ আোদয়র শহদর ইমাম 
বা তার পক্ষ কথদি োজয়ত্বপ্রাপ্ত কিাদনা বযজক্ত উপজস্থত থাদিন। 
পক্ষান্তদর মৃতুয, জফতনা জিংবা এিাতীয় কিাদনা িারদি যজে তাদের 
কিউ না থাদিন এবং িুমআর সময় উপজস্থত হদয় যায়, তখন 
মুসলমানদের োজয়ত্ব হল, এিমত হদয় কিাদনা এিিনদি ইমাম 
বানাদনা, যাদত জতজন সিলদি জনদয় িুমআ আোয় িরদত পাদরন। 
জিন্তু অনযানয মাযহাদবর ওলামাদয় কিরাম িুমআ সহীহ বা ওয়াজিব 
হওয়ার িনয সুলতাদনর সাদথ সম্পৃক্ত; কযমন সুলতাদনর অনুমজত 
প্রোন, তাাঁর উপজস্থজত বা তাাঁর নাদয়দবর উপজস্থজত- এ িাতীয় কিাদনা 

শতথই আদরাপ িদরনজন।” -আলমাউসূয়াতুল জফিজহয়যাহ 
আলিুদয়জতয়যাহ: ২৭/১৯৭, ওযারাতুল আওিাফ 
ইমাম ত্বহাবী রহ. (৩২১ জহ.) বদলন, 

وذكر عن حممد أن أهل مصر لو مات واليهم جاز أن يقدموا رجال يصلي هبم 
اجلمعة حىت يقدم عليهم وال. قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال 
شهدت العيد مع علي رضي هللا عنه وعثمان حمصور فجاء فصلى مث انصرف 

ب خيلف اإلمام عن احلضور إذ على فخطب وهذا أصل من أن كل سب
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املسلمني إقامة رجل يقوم به وهذا كما فعل املسلمون يوم مؤتة ملا قتل األمراء 
، دار 1/345خمتصر اختالف العلماء: -اجتمعوا على خالد بن الوليد. 

 .البشائر اإلسالمية
“ইমাম মুহাম্মাে রহ. কথদি বজিথত, কিাদনা শহরবাসীর শাসনিতথা যজে 
মৃতুয বরি িদরন তাহদল তাদের িনয িাদয়য, এিিন বযজক্তদি সামদন 
বাজেদয় কেয়া, জযজন নতুন শাসনিতথা আসার পূবথ পযথন্ত তাদের জনদয় 
িুমআ আোয় িরদবন। আবু িাফর (ত্বাহাজব রহ.) বদলন, মাদলি রহ. 
যুহজর রহ. কথদি বিথনা িদরন, ‘আজম আলী রা.র সদে ঈদের সালাদত 
উপজস্থত হদয়জছ; (খজলফাতুল মুসজলজমন) উসমান রা. তখন অবরুে। 
আলী রা. এদস সালাত আোয় িরদলন, সালাত কশষ িদর খুতবা প্রোন 

িরদলন।’ 
কযসব িাদি ইমামুল মুসজলজমন উপজস্থত হদত পাদরন না, কসসব িাদির 
এজি এিজি মূলনীজত। মুসজলমদের োজয়ত্ব তখন এমন এিিন বযজক্ত জিি 
িরা, জযজন কসই িািজি আঞ্জাম জেদবন। কযমন মুতার যুদে যখন এদি 
এদি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাদমর জনযুক্ত) সিল আজমর 
শহীে হদয় কগদলন, তখন সবাই জমদল খাজলে জবন ওয়াজলে রা.দি 

আজমর জনযুক্ত িরদলন।” -মুখতাসারু ইখজতলাজফল উলামা ১/৩৪৫, 
োরুল বাশাইজরল ইসলাজময়যাহ 
তাদহর জবন আহমাে আল-বুখারী রহ. (৫৪২ জহ.) বদলন, 

وإن مل يكن مثة قاض وال خليفة امليت فاجتمعت العامة على تقدمي رجل جاز 
 1/208خالصة الفتاوى:  -ملكان الضرورة.

“জিন্তু যজে কসখাদন কিাদনা িািী (জবচারি) বা মৃত শাসদির 
প্রজতজনজধ না থাদিন, আর িনসাধারি জনদিদের িাউদি অগ্রসর িরার 

বযাপাদর এিমত হয়, তদব িরুরদতর িারদি তা সহীহ হদব।” -
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২০৮ 
জসরািুজেন আলী জবন উসমান আল-হানাফী রহ. (৫৬৯ জহ.) বদলন, 
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َوايل ِمصجٍر َماَت َفَصلهى هِبِمج َخِليَفُة الجَميِِّت أَوج َصاِحُب الشَُّرِط أَوج الجَقاِضي َجاَز 
َتَمعَ  ُهمج َواجج -النهاُس َعَلى َرُجٍل َفَصلهى هِبِمج َجاَز،  فَِإنج ملَج َيُكنج مَثهَة َواِحٌد ِمنـج

رَاِجيهِة، ص:   105السِّ
“যজে কিাদনা শহদরর শাসনিতথা মারা যান, ফদল মৃত শাসদির 
প্রজতজনজধ, পুজলশপ্রধান বা িািী তাদেরদি জনদয় সালাত আোয় িদরন, 
তাহদল তা িাদয়য হদব। এিইভাদব কসখাদন যজে উপদরাক্ত কিউ না 
থাদিন আর িনসাধারি িাদরা বযাপাদর এিমত হয় এবং জতজন 

তাদেরদি জনদয় সালাত আোয় িদরন তদব তাও িাদয়য।” -
আলফাতাওয়াস জসরাজিয়যাহ ১০৫, োরুল িুতুজবল ইলজময়যাহ 
মাজলিুল উলামা িাসানী রহ. (৫৮৭ জহ.) বদলন, 

وأما السلطان فشرط أداء اجلمعة عندان حىت ال جيوز إقامتها بدون حضرته أو 
الشافعي السلطان ليس بشرط؛ …هذا إذا كان السلطان حضرة انئبه، وقال 

أوانئبه حاضرا، فأما إذا مل يكن إماما )إمام( بسبب الفتنة أو بسبب املوت ومل 
حيضر وال آخر بعد حىت حضرت اجلمعة ذكر الكرخي أنه ال أبس أن جيمع 
الناس على رجل حىت يصلي هبم اجلمعة، وهكذا روي عن حممد ذكره يف 

أنه ملا حوصر قدم الناس عليا  –رضي هللا عنه  –روي عن عثمان  العيون؛ ملا
  1/588بدائع الصنائع: -فصلى هبم اجلمعة.  –رضي هللا عنه  –

“আমাদের জনিি িুমআ আোদয়র িনয সুলতান শতথ। সুলতান বা 
তার নাদয়দবর উপজস্থজত ছাো িুমআ িাদয়ম িরা সহীহ নয়। ইমাম 
শাদফয়ী রহ. বদলন, সুলতান শতথ নয়। … এই জবধান হল, যখন সুলতান 
বা তার প্রজতজনজধ উপজস্থত থািদবন। পক্ষান্তদর কফতনা জিংবা মৃতুযর 
িারদি যজে সুলতান না থাদিন এবং আদরিিন জনদয়াদগর আদগই 
িুমআর সময় হদয় যায়, ইমাম িারজখ রহ. বদলদছন, এদক্ষদত্র কিাদনা 
অসুজবধা কনই কয, িনসাধারি কিাদনা এিিন বযজক্তর উপর এিমত 
হদব, যাদত জতজন তাদেরদি জনদয় িুমআ আোয় িরদত পাদরন। 

‘আলউয়ূন’ জিতাদব ইমাম মুহাম্মাে রহ. কথদি এমনজিই বজিথত 
হদয়দছ। িারি উসমান রা.দি যখন অবরুে িরা হয়, মানুষ আলী 
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রা.দি আদগ বাজেদয় কেয়। জতজন তাদের জনদয় িুমআ আোয় িদরন।” 
-বাোদয়উস সানাদয় ১/৫৮৮; যািাজরয়া বুি জডদপা, কেওবন্দ 
িািীখান রহ. (৫৯২ জহ.) বদলন, 

وإن مل يكن مثة قاض وال خليفة امليت فاجتمعت العامة على تقدمي رجل جاز 
 .، دار الكتب العلمية1/109قاضي خان: -ملكان الضرورة، 

“জিন্তু যজে কসখাদন কিাদনা িািী (জবচারি) বা মৃত শাসদির 
প্রজতজনজধ না থাদিন, আর িনসাধারি িাউদি অগ্রসর িরার বযাপাদর 

এিমত হয়, তদব িরুরদতর িারদি তা িাদয়য হদব।” -ফাতাওয়া 
িািীখান ১/১০৯, োরুল িুতুজবল ইলজময়যাহ 

‘কহোয়া’ গ্রন্থিার আল্লামা আলী আলমারজগনানী রহ. (৫৯৩ জহ.) 
বদলন, 

وايل مصر مات، ومل يبلغ اخلليفة موته حىت مضت هبم مجع، فإن صلى هبم 
جاز، ألنه فوض إليهم أمر   القضاءخليفة امليت أو صاحب شرطة أو متوىل

العامة. ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجال، مل أيمره القاضي، وال 
خليفة امليت ال جيوز، ومل يكن هلم مجعة، ألهنم مل يفوض إليهم أمورهم. إال إذا  
كان مل يكن مثة قاض وال خليفة امليت، أبن كان الكل هو امليت، فحينئذ 

التجنيس واملزيد - ترى أن عليا رضي هللا عنه صلى ابلناس. جاز للضرورة، أال
 .، ادارة القرآن، كراتشي2/200للمرغيناين: 

“কিাদনা শহদরর শাসনিতথা মৃতুয বরি িরদলন। খলীফার িাদছ তার 
মৃতুযসংবাে কপৌাঁছল না। এমতাবস্থায় িদয়ি িুমআ অজতক্রান্ত হদয় কগল 
এবং মৃদতর প্রজতজনজধ, পুজলশপ্রধান বা িািী (জবচারি) তাদেরদি জনদয় 
নামায আোয় িরদলন, তাহদল তাদের িুমআ সহীহ হদব। িারি 
িনগদির জবষয় আশয় কেখভাদলর োজয়ত্ব তাদের ওপর নযস্ত। জিন্তু যজে 
িনসাধারি কিাদনা বযজক্তদি অগ্রসর িরার বযাপাদর এিমত হয়; যাদি 
িািী বা মৃদতর প্রজতজনজধ আদেশ িদরনজন, তাহদল িাদয়য হদব না 
এবং িুমআও সহীহ হদব না। িারি িনগদির কেখভাদলর োজয়ত্ব 
তাদের ওপর অজপথত নয়। 
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তদব হযাাঁ, কসখাদন যজে িািী বা মৃতুয বরিিারীর কিাদনা প্রজতজনজধ না 
থাদি, কযমন মৃত বযজক্তই এই সবজিছুর োজয়দত্ব জছদলন, তাহদল 
এমতাবস্থায় িরুরদতর িারদি তা িাদয়য হদব। কেদখন না, আলী রা. 
কলািদের জনদয় সালাত আোয় িদরদছন!” -আত তািনীস ওয়াল 
মাযীে: ২/২০০; ইোরাতুল িুরআন, িরাজচ 
আল্লামা ইবদন আজবেীন শামী রহ. (১২৫২ জহ.) বদলন, 

ولذا لو مات الوايل أو مل حيضر لفتنة ومل يوجد أحد ممن له حق إقامة اجلمعة 
أصال  نصب العامة هلم خطيبا للضرورةكما سيأيت مع أنه ال أمري وال قاضي مثة

وهبذا ظهر جهل من يقول ال تصح اجلمعة يف أايم الفتنة مع أهنا تصح يف 
، دار 2/138رد احملتار -البالد اليت استوىل عليها الكفار كما سنذكره فتأمل 

 الفكر، بريوت
“যজে শাসনিতথা মৃতুযবরি িদরন অথবা জফতনার িারদি উপজস্থত না 
হদত পাদরন এবং এমন িাউদি না পাওয়া যায়, যার িুমআ িাদয়দমর 
অজধিার রদয়দছ, তাহদল িরুরদতর িারদি সাধারি মানুষ জনদিদের 
িনয এিিন খতীব জনধথারি িদর কনদব, কযমনজি সামদন এ জবষদয় 
আদলাচনা আসদছ। অথচ এখাদন আমীর জিংবা িািী কিউ-ই কনই। 
আমাদের এ বক্তবয কথদি ওই সব কলাদির অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়, যারা 
বদল, কফতনার জেনগুদলাদত িুমআ সহীহ হদব না। অথচ ওই সমস্ত 
শহদরও িুমআ সহীহ, কযগুদলা িাদফররা েখল িদর জনদয়দছ, কযমনজি 

আমরা সামদন উদল্লখ িরব।” -রেুল মুহতার: ২/১৩৮, োরুল 
জফির, ববরুত 
সামদন জগদয় বদলন,  

لو منع السلطان أهل مصر أن جيمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن جيمعوا على رجل 
..فلو الوالة كفارا جيوز للمسلمني إقامة اجلمعة ويصري يصلي هبم اجلمعة ...

-القاضي قاضيا برتاضي املسلمني وجيب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. اهـ. 
 144 -2/143رد احملتار 
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 “সুলতান যজে এিগুাঁদয়জমবশত এবং ক্ষজত সাধদনর িনয কিাদনা 
এলািার কলািিনদি িুমআ আোদয় জনদষধ িদরন, তাহদল তাদের 
োজয়ত্ব, জনদিরা সম্মজতক্রদম এিিনদি িুমআর িনয জনধথারি িদর 
জনদব, জযজন তাদের জনদয় িুমআ আোয় িরদবন। …. যজে শাসিরা 
িাদফর হয়, তাহদলও মুসলমানদের িনয িুমআ িাদয়ম িরা সহীহ। 
এদক্ষদত্র মুসলমানদের সন্তুজষ্টক্রদম জনদয়াগপ্রাপ্ত িািী শরঈ িািী 
জহদসদব পজরগজিত হদবন। আর মুসলমানদের ওপর ফরি হদব, এিিন 

মুসলমান প্রশাসি তালাশ িরা।” -রেুল মুহতার ২/১৪৪, োরুল 
জফির, ববরুত 
এজবষদয় জনদোক্ত েুজি ফদতায়া কেখা কযদত পাদর:  

‘োরুল হারদব িুমআর নামাদযর জবধান জি?’  
https://fatwaa.org/2020/06/24/1166/    

‘িুমুআর সালাত সহীহ হওয়ার শতথ জি?’ 
 https://fatwaa.org/2020/07/18/1413/    

েৃষ্টান্ত- ২: ‘িাযা’ ও শরীয়াহ জবচার বযবস্থা 

এিইভাদব িুরআন সুন্নাহ মদত জবচার িাযথক্রম সম্পােদনর িনয িাজি 
(জবচারি) জনদয়াগ কেয়া এবং শরীয়াহ জবচার বযবস্থা প্রজতষ্ঠা িরা 
মুসজলমদের উপর ফরি। প্রধানত এজি ইমামুল মুসজলজমদনর োজয়ত্ব। 
জিন্তু যখন ইমাম না থাদি, তখন মুসলমানদের োজয়ত্ব জনদিদের 
এিিনদি িাজি জনদয়াগ িদর কনয়া এবং জবচার আচাদরর কক্ষদত্র 
শরীয়াহসম্মত ইনসাদফর িনয তার শরিাপন্ন হওয়া। তবুও শরীয়াহ 
জবচার বযবস্থাদি অিাযথির করদখ মুসজলমদের িীবন যাপদনর সুদযাগ 
কনই। এদত সামথথযবান সিদলই ফরি তযাদগর োদয় কগানাহগার হদব। 
ইবনুল হুমাম রহ. (৮৫২ জহ.) বদলন,  

وإذا مل يكن سلطان وال من جيوز التقلد منه كما هو يف بعض بالد املسلمني 
الد املغرب اآلن وبلنسية وبالد احلبشة وأقروا غلب عليهم الكفار كقرطبة يف ب

املسلمني عندهم على مال يؤخذ منهم جيب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم 

https://fatwaa.org/2020/06/24/1166/
https://fatwaa.org/2020/07/18/1413/
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جيعلونه واليا فيوىل قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا هلم 
 7/264فتح القدير: -إماما يصلي هبم اجلمعة. اهـ 

“যজে সুলতানও না থাদি এবং এমন কিউও না থাদি, যার পক্ষ 
কথদি িাজয জনদয়াগ ববধ; কযমনিা বতথমাদন জিছ ুমুসজলম ভূজমদত জবরাি 
িরদছ, কযগুদলাদত িাদফররা েখলোজরত্ব বজসদয়দছ এবং মাদলর 
জবজনমদয় মুসজলমদের বসবাদসর সুদযাগ জেদে; কযমন বতথমান মাগজরদবর 
িরদডাবা, ভযাদলজন্সয়া এবং (আজিিার) হাবশা ভূজম, তাহদল 
কসখানিার মুসলমানদের ফরি োজয়ত্ব হদলা, সিদল জমদল এিিনদি 
তাদের শাসি জনযুক্ত িরা। এরপর জতজন এিিনদি িাজি জনদয়াগ 
কেদবন, জিংবা জতজন জনদিই িাজি জহদসদব তাদের জবচারাচার মীমাংসা 
িরদবন। তদ্রূপ এঅবস্থায় তাদের আদরিিা ফরি োজয়ত্ব হদলা, 
িুমআর িনয এিিন ইমাম জনদয়াগ কেয়া, জযজন তাদের জনদয় িমুআ 

আোয় িরদবন।” –ফাতহুল িাজের ৭/২৬৪ 

েৃষ্টান্ত-৩: তা’লীম তাআল্লমু ও ইলমচচথা 

এিইভাদব এই পজরমাি ইলমচচথা ও ইলদমর গভীরতা মুসজলমদের মদধয 
থািা িরুজর, যার দ্বারা মুসজলম সমাদির কয কিাদনা সমসযার ইলজম 
সমাধাদনর প্রদয়ািন পূরি িরা সম্ভব। এিা মুসজলমদের উপর ফরদি 
কিফায়া, যা সমজষ্টগতভাদব সিদলর উপর ফরি। জিছু কলাদির দ্বারা 
আোয় হদয় কগদল সবাই োয়মুক্ত হদয় যাদব। আনাোয়ী থািদল সবাই 
কগানাহগার হদব। তদব এই ইলমচচথার বযবস্থাপনার োজয়ত্ব মূলত ইমামুল 
মুসজলজমদনর। জিন্তু ইমাম যজে না থাদি, জিংবা কথদিও এই োজয়ত্ব 
আোয় না িদর, সবথস্তদরর মুসলমাদনর োজয়ত্ব যার যার সামথথয অনুযায়ী 
তা আোয় িরার কচষ্টা িরা। কযমন বতথমান অজধিাংশ মুসজলম 
কেশগুদলাদত সবথস্তদরর িনগি ও আদলম উলামারা মােরাসা প্রজতষ্ঠা, 
ওয়াি মাহজফল, বয়স্ক জশক্ষা, প্রদশ্নাত্তর অনুষ্ঠান ইতযাজের মাধযদম িদর 
আসদছন।  
ইমাম সারাখসী রহ. (৪৮৩ রহ.) বদলন, 
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مث الفرض نوعان فرض عني وفرض كفاية ففرض العني على كل أحد إقامته 
حنو أركان الدين. وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقني 
حلصول املقصود. وإن اجتمع الناس على تركه كانوا مشرتكني يف املأمث  

وإعزاز الدين، فإذا حصل هذا كاجلهاد، فإن املقصود به إعالء كلمة هللا تعاىل 
املقصود من بعض املسلمني سقط عن الباقني، وإذا قعد الكل عن اجلهاد حىت 
استوىل الكفار على بعض الثغور اشرتك املسلمون يف املأمث بذلك. وكذا غسل 
امليت والصالة عليه والدفن كل ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 

لك حىت ضاع ميت بني قوم مع علمهم حباله كانوا الباقني، وإن امتنعوا من ذ
مشرتكني يف املأمث فأداء العلم إىل الناس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقني حلصول املقصود، وهو إحياء الشريعة وكون العلم حمفوظا بني الناس 
أبداء البعض، وإن امتنعوا من ذلك حىت اندرس شيء بسبب ذلك كانوا 

 263/ 30املبسوط للسرخسي:  –يف املأمث. مشرتكني 
“ফরি েুই প্রিার: ফরদি আইন ও ফরদি কিফায়া। ফরদি কিফায়া 
হদলা, যা আোয় িরা প্রদতযদির উপর ফরি। কযমন (নামায-করাযা ও 
অনযানয) আরিাদন দ্বীন। আর ফরদি কিফায়া হদলা, যা জিছু মানুষ 
আোয় িরদল উদেশয অিথন হদয় যাওয়ায় অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত 
পায়, জিন্তু যজে সবাই জমদল তা পজরতযাগ িদর, তাহদল সবাই গুনাহগার 
হয়। কযমন জিহাে। কিননা জিহাদের উদেশয হদলা, আল্লাহ তায়ালার 
িাজলমা বুলন্দ িরা এবং দ্বীন প্রজতষ্ঠা িরা। যজে এ উদেশয জিছ ু
মুসজলদমর দ্বারা অজিথত হদয় যায়, তাহদল অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত 
পায়। জিন্তু যজে সবাই জিহাে তযাগ িরার িারদি িাদফররা কিান সীমান্ত 
েখল িদর কনয়, তাহদল সিল মুসলমান গুনাহগার হদব। কতমজন 
মাইদয়দতর কগাসল, িানাযা ও োফন সবগুদলাই ফরদি কিফায়া। জিছু 
মুসজলম তা পালন িরদল, অনযরা োজয়ত্ব হদত অবযাহজত পাদব। জিন্তু 
যজে কিউই তা না িদর, ফদল কিাদনা অঞ্চদলর কলািদের িানা থািা 
সদেও তাদের মদধয কিাদনা মাইজয়ত িাফন-োফন কথদি বজঞ্চত হয়, 
তাহদল তারা সবাই গুনাহগার হদব। মানুদষর জনিি ইলম কপৌাঁছাদনা 
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ফরদি কিফায়া, যজে জিছ ুমানুষ তা আঞ্জাম কেয় তাহদল অনযরা োজয়ত্ব 
হদত মুজক্ত লাভ িরদব। কিননা জিছ ু মানুদষর দ্বারা শরীয়াহদি িীবন্ত 
রাখা এবং মানুদষর মাদি ইলম সংরক্ষদির উদেশয অিথন হদয় যায়। 
জিন্তু যজে সবাই এ কথদি জবরত থাদি, ফদল (দ্বীদনর) কিাদনা জবষয় 

জবলুপ্ত হদয় যায়, তাহদল সবাই গুনাহগার হদব।” -মাবসুদত সারাখসী: 
৩০/২৬৩ 
ইবদন তাইজময়া রহ.র এিজি উেতজত আমরা ইজতপূদবথ উদল্লখ িদরজছ, 
কযখাদন জতজন বদলদছন, 

وقد تبني هبذا أن الدعوة إىل هللا جتب على كل مسلم؛ لكنها فرض على 
الكفاية وإمنا جيب على الرجل املعني من ذلك ما يقدر عليه إذا مل يقم به غريه 
وهذا شأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتبليغ ما جاء به الرسول واجلهاد 

 166/ 15جمموع الفتاوى: -وتعليم اإلميان والقرآن.  يف سبيل هللا
“পূদবথাক্ত আদলাচনা হদত স্পষ্ট হল, আল্লাহর জেদি আহ্বান িরা 
প্রদতযি মুসজলদমর উপর ফরি। তদব তা ফরদি কিফায়া। জনজেথষ্ট বযজক্তর 
উপর তার সামথথয অনুযায়ী তা ফরদি আইন হয়, যখন অনয কিউ তা না 
িদর। আমর জবল মারূফ, নাহী আজনল মুনিার, রাসূদলর আনীত দ্বীদনর 
তাবলীগ, জিহাে জফ সাজবজলল্লাহ এবং ঈমান ও িুরআন জশক্ষা কেয়ার 

জবধানও এিাই।” -মািমুউল ফাতাওয়া: ১৫/১৬৬ 
হাজিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. (১৩৬২ জহ.) বদলন, 

 دہینی ںیم  رحبت ومجمہع نیملسم رپ رفِض افکہی 
ِ
ولعم

 اداین ےک وموجد رےنہ اک ااظتنم ےہ، ینعی وقم ںیم اےنت 
ِ
اجعم ولعم

رانھک رضوری ےہ سج ےس اعم نیملسم یک دینی احںیتج، غیلبتِ ااکحم و 

لہ وریغہ وپری وہںیکس، ارگ ااسی ااظتنم ہن ایک 

ک

ن
س
 ا
ِ
وجاب

اجےئ اگ وت امتم وقم اعیص و آمث )انگہ اگر( وہیگ ۔۔۔۔۔ رھپ سج 

ےسووصل وتق کت تیب ااملل مظتنم اھت، تیب ااملل 
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وہاجان اعہمٔ نیملسم ےس ووصل وہاجےن یک وصرت یھت، 

 ؤااثممہل یک افکتی اک 

 

ن
ی
نیت

 

مفت

ح ہ اہقفء ےن اضقۃ  و املع ء و

 

ت
انچں

ایبن تیب ااملل ںیم ےس وہان رصتًاحی اھکل ےہ، اور بج 

ےس تیب ااملل مظتنم ںیہن راہ، اب اس یک وصرت رصف 

ڑا وھتڑا بس ان یہی ےہ ہک بس املسمن قفتم و عمتجم وہرک وھت

رضحات یک دختم ہب دقر افکتی رکںی، وخاہ دمرہس یک 

لکش ںیم وہ سج ںیم وضاطب و وقادع رقمر وہےت ںیہ، اور ان 

اصوبحں یک وخنتاںیہ اور وےفیظ رقمر وہےت ںیہ، اور ہی لہس اور 

ٔارقب إیل اطبضل)آاسن اور ااظتنیم احلظ ےس رتہب ( ےہ،  اور 

سج ںیم وکیئ دقمار نیعم ںیہن،  وخاہ وتلک یک وصرت ںیم وہ

وج یسک وک وتقیف وہیئ الب واہطس یسک ممتہم وریغہ ےک وخد ان یک ذنر رکدے، 

اور ہی ٔارقب إیل اولخلص )ولخص ےک رقبی( ےہ۔  

؛  192-2/191االصح االقنب اتم:  ی ط.ادارة ااعملرف رکاچ 

د اظمرہي، ص:  ن ة  زيی

 

ط. اداره اافدات  89املعل وااملعلء،رمت

ا، رہدویئ روڈ، ؤنھكلارشفنی  ّ   ة دوب 

“দ্বীনী ইলদম পাজণ্ডতয সমজষ্টগতভাদব মুসলমানদের উপর ফরদি 
কিফায়া। মুসজলম সম্প্রোদয়র মদধয এই পজরমাি জবজ্ঞ আদলদমর বযবস্থা 
থািদত হদব, যাদের দ্বারা সব মুসলমাদনর দ্বীনী প্রদয়ািন, যথা তাদের 
জনিি শরীয়দতর জবধান কপৌাঁছাদনা, তাদের প্রদশ্নর উত্তর কেয়া ইতযাজে 
পূিথ হয়। যজে এই বযবস্থা না িরা হয়, তদব পুদরা িাজত গুনাহগার হদব। 
যতজেন পযথন্ত বাইতুল মাদলর ইদন্তিাম জছল, ততজেন আদলমদের ভাতা 
বাইতুল মাল কথদি হওয়া মুসজলমদের কথদি হওয়ারই নামান্তর জছল। 
এিনযই ফুিাহাদয় কিরাম আদলম, মুফজত ও িাযী প্রমুদখর ভাতা 
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বাইতুল মাল কথদি কেয়ার সুস্পষ্ট জববরি জেদয়দছন। আর এখন কযদহতু 
বাইতুল মাদলর ইদন্তিাম কনই, তাই এর পেজত শুধ ুএিাই হদত পাদর 
কয, সব মুসলমান অল্প অল্প িদর আদলমদের িীজবিার বযবস্থা িরদব। 
এিা মাদ্রাসা প্রজতষ্ঠার মাধযদমও হদত পাদর, কযখাদন জনজেথষ্ট জনয়দম 
তাদের িনয জনধথাজরত ভাতা থাদি। আর এিাই সহি ও বযবস্থাপনাগত 
জেি কথদি উত্তম পেজত। অথবা তাওয়াক্কুদলর সুরদতও হদত পাদর। 
যাদত ভাতার জনধথাজরত কিাদনা পজরমাি থািদব না। যার যতিুিু 
তাওজফি হদব কস মুহতাজমম বা িাদরা মাধযম বযতীত সরাসজর 
আদলমদের জেদয় জেদব। এ পেজত ইখলাদসর অজধি জনিিবতথী। -
ইসলাদহ ইনজিলাদব উম্মত: ২/১৯১-১৯২; আলইলমু ওয়ালউলামা, 
যাদয়ে মািাদহরী, পৃ: ৮৯ 

িতই না বাস্তব বদলদছন ইমাম িাসসাস রহ. (৩৭০ জহ.) 
সুতরাং শরীয়দতর অনযানয ফরদি কিফায়াই যখন ইমাম না থািদলও 
আোয় িরা িরুজর, কসগুদলার মুখাতাব সিল মুসজলম এবং অনাোয়ী 
থািদল সিদলই গুনাহগার হয়, তখন জিহাদের িথা কতা বলাই বাহুলয। 
িারি জিহাে হদে ঈমাদনর পর সবথাজধি গুরুত্বপূিথ জবধান এবং অনয 
সিল জবধাদনর বুজনয়াে ও রক্ষািবচ। জিহাে না থািদল শরীয়দতর 
কিাদনা জবধানই বহাল থাদি না; কযমনজি আিদির পৃজথবীর বাস্তবতা 
আমরা প্রতযক্ষ িরজছ। ইমাম িাসসাস রহ. বদলন, 

وليس بعد اإلميان ابهلل ورسوله فرض آكد وال أوىل ابإلجياب من اجلهاد، 
وذلك أنه ابجلهاد ميكن إظهار اإلسالم وأداء الفرائض، ويف ترك اجلهاد غلبة 

أحكام القرآن للجصاص ط  -العدو ودروس الدين، وذهاب اإلسالم. 
 149/ 3العلمية: 

“আল্লাহ ও রাসূদলর উপর ঈমাদনর পর জিহাদের কচদয় অজধি 
গুরুত্বপূিথ ও উত্তম ফরি আর কনই। িারি, জিহাদের মাধযদমই 
ইসলাদমর জবিয় ও ফারাদয়িসমূহ আোয় িরা সম্ভব। পক্ষান্তদর জিহাে 
কছদে জেদল শত্রুরা জবিয়ী হদয় যাদব, দ্বীন জমদি যাদব এবং ইসলাম 

ধ্বংস হদয় যাদব।” -আহিামুল িুরআন ৩/১৪৯  
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لمه أمت وأحكم، أستغفر هللا وأتوب إليه، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم وع
 .وصلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا كثريا

 

*** 

 


